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क्रागणशाय नम. । 

तन््रवार्तिके 
श्रथपध्यायस्य प्रथमः पादः 

८ तकंपाद्ः 9 

छकवार्तिकामिधः । 
प्तीतकदान्कान्ययध्ये 

वि्युडज्ञनद हाय जिवेदी दिव्यचक्षुषे । 
खयःधासिनिमिन्ताय नमः सोमाघधारिणे । १॥ 
अभिवन्द गुनादी शिष्यधीपद्िनीरकीन् ।, 
तलस्प्रसादात करिष्येऽह सीभासार्लाकषातिंकम् ॥ २ । 
नदिं सोऽनुगृहणन्तु चित्तश्नान्नेः प्रसादिचिः 
सन्तः प्रणयिवाकंयानि यह्न्ति दयनसुपवः॥ ३॥ 

श्रीसरस्वत्यै नमः । 

न्यायस्नलाकरः । 
न ~ 

ग्ोकवार्तिकम।रिप्डुस्तस्याऽविन्चस्प्राप्षय । 
विष्वेदवरं महादेवं स्तुतिपृवं नमस्प्रति ॥ १॥ 

ऋद्वेत 1 चिश्युद्धं मीमांसया सराघत ज्ञानमेव देहा यस्य । चिषे 

यव रष्यं चश्चुः प्रकाशकं यस्य । सोमस्य अधं स्थानं प्रहचमसादि 
तड्धारिण दति यक्ञपक्चे ऽपि सगच्छने॥१॥ 

धिद्याशुरूणणं स्तुतिनमस्कायं कुवन् वानकारम्भ प्रातेजानीते 

प्रभिवन्येति ॥ २॥ 

सप्रति लोकयाश्रामाद्वियमाणो विदुषामद्ुनयं करोति तदिति ॥ ३ ॥ 



२ न्याय त।करार्यव्या र्य सहिते शोका तिके । 

न(र)चान्रातीव कतन्यं दोषदृष्टिपरं मनः| 
दोषो दयविद्यमानोऽपि ताचित्तानां प्रकाशते ॥४॥ 

कुतो वा गृहते दाषं सूरयो मदधिधाक्तिपु । 
नेष्यते थः परस्थोऽपि स स्वय गृह्यते कथम ॥ 4॥ 
निर्दोषसवेकवाक्थत्व क्र वा लोकस्य दह्यते | 
साषषादा यतः के चिन्मोश्चस्वगाचापि प्राति ॥&॥ 
आगमप्रचणश्ादहं नापबाद्यः स्खलन्नापि | 
न दि सट्भर्मेना गच्छन् स्वलितेष्वप्धपोद्यते ॥ ७ ॥ 
यथाकथं चद्ारस्धा चयीमागाऽनुमारिणी) 

पराक्षकाणासिदानीं माध्यस्थ्यमथयत न चात्रेति † दावेकषशटछिपरा 
णामसक्नपि दोषः प्रकाशते अतो मध्यस्था(र२) मृत्वा परीक्षभ्वामेति॥४॥ 

दुजेनानिदनीभुद्धतोकस्या दमयति कुत इति । परस्थानपि दोषान. 
निच्छन्तस्तसप्रर{जही षायां यतमाना मद्धिधाः कविप्रवरयः कथं स्वप्रन्य 
दोषान् संगृङ्णीयु. अविधमानश्चि दोषान् कथ सूरयो गृह्णीयुः, मुखास्तु 
कामं गह्तीयुरपीति॥ ५॥ 

सश्रति रिष्यजञनमचुश्चास्ति निदोषतेति । यथ्पीमं भ्रन्थं दुजनाः 
कनि पये दुषयेष्यन्ति तथापि न दोषत्वं मन्तव्यम्! न हि क चिदपि 
सबेस्य छोकस्य निदौषत्वसम्प्रतिपात्तमवति । तथा हि । तिष्ठतु 
तावदन्यद्, यावस्यत्ता्गदे।षौ परमपुदषाथौत्मकौ मोश्चस्वगौ तत्रापि 
नास्तिकाः सापवादाः, भीमः सखद्वयमपवयै . बह्ज् भद्वके द्दुप्यते, वरं 
हि ससारः, यत्र क्रिथगणपि तावत्छरुखदेश्षो ऽचभूयते, दति मोक्षेऽपवां 
द्ः । तथा स्वर्गोऽपि; "कि स्वर्भेण प्चरसाध्येन मस्णव्यवाहितेन, वरम. 
घत्यमव भेजनशय्यादि सुखमिति । अतो न कैश्चिद् दूषितमिति मत्वा 
सदोषत्वं मन्तव्यमिति ॥ ६ ॥ 

सभ्रति उपत्यापि खदोषध्वं सप्राह्य एवाय ग्रन्थ शत्याह आगमेति । 
सन्मार्ग ह्ययं बदाचुसारः सन्मार्गेण गामिनां च सत्यपि स्खलन 
नापवादो युक्तः । तेन वदव्याख्यानालमकम्य ग्रन्थस्य भूयिच्ठगुणस्यास्पो 
दोषः खन्नप्युपक्षणीय इनि ॥ ७ ॥ 

किञ्चादपसारा बहुदोषा यथा कथाचदतिङ्गेशोन समारब्धा वाश्व 

(१) नवा" इति किख्तधुस्तकेपाठः । = ( २ ) मध्यस्थ भूतति पा, । 



ग्र्थकारपरतिङ्गा 8, 

घारश्रनत्तररपसाराऽपि अद्धानस्य शामते ॥ ८ ॥ 
मीमांसाकचाखतेजाभिन रेषे गो ञ्ज्वलीक्रते । 

वेदार्थकज्ञानरन्े मे तृष्णाऽतीव विजुस्मत ॥ २॥ , 
प्रायेणव हि मामांसा लोके लोकायतीङूता । 
ताना स्तिकपपे कतुंमय यत्नः कृतो मया ॥ १० ॥ 

. अथाऽतो धम॑जिज्ञासा१॥ १ ५ 
"अथातो षमेजिज्ञासा?सुच्चमाद्यमिद्ं कतम् । 
धरममाख्यं विषयं वक्त भोमांसायाः प्रयोजनम् ॥ ५१॥ 
सवश्येव हि चाखस्य कमणो वाऽपि कस्य चित् । 

चिश्ञषीमागौनुखारिणी चच्छ्दधानस्य शोमतपव कि पुनरह्मादशा- 
नामत्यर३निद्।धा बाग्ूत्तिरित्याह यथाकथ्चेदिति ॥ ८ ॥ 

नयु वेदं व्याचिदवासेस्ते क मीमां लाठ्यादख्यया वेद्. पएवोपक्रमा 

दारभ्य व्याख्यायतामत आह म॑माित्ति । वेदवाक्यानि ममिांसागत 

स्यायवसेन निष्धपितानि मनोहराणि मन्ति। नोपदेन्चरूपेण व्याख्या 

तानि । तेन मीमांसल्थाख्यायामेव चुष्णा वधतदति।॥ ९॥ 

नयु मीमांलायाञ्चिरन्तनानि भतृमिजादिरचितानि व्याख्यानानि 

न्ति क्विमनेनेत्यतत आह् प्रायेणेति । ममास हह मतृमिन्रादामेररो 

कायनैव सक्ता छोकायक्षारछृता नित्यनिविद्धयोरिएाऽनिष्ट फलं नास्ती. 

त्यादिबहपसिद्धन्तपरेग्रदेणति । तामार्ितक पथे कतु वा्तिकारम्म- 
यन्नः कृतो मयेति ॥ १० ॥ 

पवं समर्थितारम्भं वार्तिकमारममाणः सूत्र वारप्' तावद्शयति 
अयात इति । धमौख्यो योऽस्य दासस्य विषयः प्रतिपाद्यः तदेवास्य पया 

ज्ञनमिति वक्तु चलाख्रादा इद् चत्र कृतम् । धघमाजेक्ञासलायां हि कनेव्य- 

तासुक्कऽऽरभ्वमाणं शालं नून तत्मत्पाद्नाथमिति गम्यते, अतस्तद 

मिद सुत्रम् । आद्यमिति भ्रकोजनामिघानस्याचसरं दशयति ॥ १९१॥ 

कमय पुनः प्रयाजलनकथनचमत आह सवस्यत । सतव्स्याश्दपायासं 
. ~~, ---~-----------~---------~---_=--*--- ~~ 

( १ ) अथ, गुरुकुरस्थितिपूवैकवेदाभययनानन्तरम् 1 अत, यतोऽययनस्य अयां 

फलम् अतः । धस्य, वक्माणलक्षणस्य । जिज्ञासा, तत्समे विचारः । कतेव्य इति 

तेष: । इति सूत्रथ. । घु° । 



(1 न्यायरनराकराखय न्याख्यासहितेकोकवाति | 

यावत् परथाजन नोक्त तावत् तत् कन यद्यत १॥ १२॥ 
मामासाख्या तु िद्येय बहूुविद्यान्तराऽऽश्ित)। 

छ्यु श्रषाधेतु हाक्था प्रागुक्त्वा प्रयोजनम् ॥ १३ ॥ 
विद्यान्तरेषु नाप्येतद् य्यभीष्ट प्रधोजनम् | 
अनथप्रापणं तावत्तेभ्यो नाक्चाङ्कयते क चित् ॥ ५४ ॥ 
मामास्ाया एवह जज्ञाते इुज्ञोत का जववकतः। 
न्यायमागं महान् दोष इति यल्नोपचधेता ५ १५ ॥ 
तस्मात्परयोजनं पूवसुक्तं स्रक्रता स्वम् । 
यत तनाक्छ बदेयु(१) स्तद् भनाष्यकारादयः कथम् ॥१६॥ 
सिद्धाय ज्ञातसम्बन्धं श्रतु प्राता प्रचलते ! 

साध्यस्यापि चासख्स्य कर्मणो वा प्रव्त्तिसिद्धयेऽवदयं वक्तव्यमेव 
प्रयाजनम् ॥ १२॥ 

विशेषतो 'मीमांखाया वहुप्रयास्रसराध्यत्वादित्याह मीमांसेति । मीमां. 
साहि व्याकरणादि शाद्ञन्तरवशन भ्युत्पन्नपदपदाथस्य वाक्यां 
सन्देदनिद्स्यथो, बह्ननि विद्यान्तसांणे उपायभूत्ान्याधिता, बहाया- 
सस्रध्या, नास्यां परयोजनमयुक्का प्रबतोधेतुं शक्यमिति ॥ १३1 

अपरभपि मीमांसायां विद्यान्तरेभ्यः प्रयोजना सिघानोपयोगं दश्च. 
याते विंद्यन्तरेष्विति । विद्यान्तरेष्ववुक्ते प्रयांजने यदि नाम न प्रवतरन् 
तथाप्यदप पव प्रत्यवायः तेषामस्पविषयत्वात् ॥ १४॥ 

` मीमांसा तु सवेवाक्यगतस्यायनिरूपणात्मिका तेनास्यां यो न्याय 
माग॑स्वस्मिश्क्ष(ते दुरक्षाते वा विवेकाऽमावान्न कि चिरक्षयेत । अतो 
महाय कोष इति प्योाजनद्द्यीनेन प्रयल्ञनोपचरितव्योति ॥ १५॥ 

उपसंहरति तस्मादिति । किमिति पुनः स्वयमुक्त न भाष्यकारादिभिभे 
ह्यभाणे भ्रतीक्िदमत आह् यत्स्वेनेति । स्वयमनुक्ते पयोजने प्रयोजनान्त 
रभप्रि भाष्यकारादयो वदेयुरिति सस्भावयन् स्वोकतमेव कथते षवे 
यरिस्येवमथे स्वयमुक्तवान् ॥ १६॥ 

अश्न चोदयति सिद्धाथमिति । ज्ञातप्रयोजनं श्च(तसम्बन्धं च शाखं 
भोतु भोतारः भरवतेन्ते । तस्मात् प्रयोजनवदेव खम्बन्धाऽपि दाख्ा- 
वत्ारहेतुभूत : शाख्ज।दावेष वक्तव्यः । "अनेन सस्बन्धेनेदं शास्जमायाकः 

( १) यस्छेनोक्तमिनि छि° पु पा० । यत्तनोन्तं गृहयुस्तदिति कित् पा, । 



धमेजिह्ताषाधूत्म् १ ५ 

ॐ, भ ९, शाखाद्ा तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १७॥ 
9 द 8 

शाख प्रयोजनं चैव सम्बन्धस्थाञ्चयावुमो। 
© [ (कि क ७५ 

तदुकत्यन्तगतस्तस्माद् भिन्ना नोक्तः प्रयोजनात् ॥१<८॥ 
"सि डः श्रोतप्रवत्तीनां सम्बन्धकथनाख्तः। 

। ए © क 

तस्मात सर्गेषु शाखेषु सम्बन्धः पूवेखुर्यते ॥ १९ ॥ 
याचन् प्रयोजनेनास्य सम्बन्धो नापनीयते । 
अ सम्बद्ध्भला पित्वाद् भवेत् तावद्संगतिः' ॥ २०॥ 
इह ठ्वाद्चिप्य सम्बन्धं माष्यएवाऽसिधास्यत। 

© [का ४८ भ क = क ० धमप्रासच्यसिद्धिन्याः(१, तस्मान्नान्याऽ मघायत ॥२१॥ 

मिति! यथा शाद्ञान्तरेषु (अथातो धमं व्याख्य।स्यामः इत्यादिषु 
रिष्यप्रभ्नानन्तयंरूपसमस्बन्धोऽसिधीयते । अन्यथादह्यसङ्कताभिधायितं 
सूञ्जकारस्याशङ्खय श्रातासे नार्दवच तद्वचने अदयीरक्निति । १७ ॥ 

परिहरति चान्नमिति । नाज जैमिनेः शाख्ारम्भे प्सिष्य्रदनान- 
म्तथीदिरूपः सम्बन्धो हेतु. । किन्तु योऽथ पू्ीक्तेन प्रयोजनेन सह 
दाख्जस्य स।ध्यस।धनसम्बन्धः स एव चशास्त्रारम्महेतरिति विनैव 
शिष्यप्रदनादिना स्वयमेव भगवान् ज्मिनेखाकदि ताथ धर्मक्ञानसाघन- 
भूतं द्राख्जमारन्धवान् । स चायं सम्बन्धः सम्बन्धिनोरमिधानदेवथौ. 
ज्क्षात इति न कण्टेनाक्तः ॥ १८ ॥ 

चुनश्चोद्थति सिद्धिरेति दयेन । अथो ऽय सुत्रकारेण सम्बन्धो 
भवद्धिष्यौख्यावृमिः कथनीय उपदादनीयः । अत पव हि शाखान्तरेषु 
सम्बन्ध उपपाद्यते । यवद्धयं सम्बन्धः पयोजनेन सह स(ध्यस।(धन- 
रूपो नोपपाद्यते तावदश्याऽचुपपात्त मन्यमानाः श्रोतारोऽसम्बद्धभ्र. 
छापित्वं सूत्रकारस्य मन्यमानाः चादख त्याऽसङ्गतिषेव मन्येरन् । अतो. 
यं सम्बन्ध उपपादनीयः । सम्बन्धन्तर वा वक्तव्यमिति ॥ १९॥ २०॥ 

परिहरति इद त्विति। भाष्यकारेरेवाऽ्य सम्बन्धो धमेप्रसिद्यप्र 
लिद्धिस्यामााश्चप्य समाधास्यते, अतो नेदार्ममस्माभिरुपपाद्यते । न 
च सस्बन्धान्तसमभिधघीयते ॥ २१॥ 1 

( १) धमः प्रसिद्धो वा स्यादप्रसिद्धेवा १ सचेतपरसिद्धो न जिज्ञासितभ्यः । अथा$ 

सिद्धो १ नतराम् । तदेतनर्थकं धमेजिज्ञातप्रफ़रणम् 1 अथत्राऽेवत् । धमं प्रति हि विभः 

तिपन्ना बहूनेदः इ०° ( रा० भा० स० १) 



६ स्थायरन।कराख्यव्याख्याप्ता तोका षि । 

न चाप्यन्नाभ्यदाब्द्न साख्सम्बन्य उच्यते| 

सम्बन्धं करिययोर््यष बते शाख््राचे ने पृथक्॥२२॥ 

१5प्ययं शासख्नसम्बन्धो वण्यते कंदचदादितः 

कियाऽऽनन्तपशूपो वा गुरुपवक्रभाोऽपि वा ॥२३॥ 

तदतद्धावथास्तस्य विषा नापलम्यते । 

श्रोतुषिधो निषधे वाज्ञन चा शास्नगकचर् ॥ २४॥ 

तस्नाद उयाख्याङ््धच्छद्धिः सहेतुः सप्रयांज 

चााख्ावत्तार सम्बन्धो वाच्यो नान्यस्तु निषफरः ॥२५॥ 

करे चित्त सौत्रणेवाथराब्देनाध्ययनक्रियानन्तयरूपः, शसरसम्बन्ध. 

उक्ता इति मन्यन्ते । तागन्नेराकसोति न चापीति । किमेति नाच्यतेऽत 

आह् सम्बन्धमिति । भध्ययनजिन्नासाकरिययोह सम्बन्धम थराब्द ब्रूते, 

च करिये राखाद्स्यन्तमिन्ने न हि जिक्ालारन्दो मामासापयायः यन 

द्ादखस्तम्बस्ध उच्येत । सन्नन्तत्वसाम्थान्न तयोरकाथत्वभ्रमो भवताम्। 

्रोवृन्िया हि नेच्छा जिल्ञाखा, वक्तृक्रिया तु विचायात्मिका मीमां 

खा, कुतस्तयेररेकथम् १ । न चध्ययनानन्तर जमानेना च्ाख् प्रणी 

म् । अतोननिन शाद लम्बन्ध उच्यत इति । भ भूरानन्तय शिष्य 

परदनदेवताराधनरसायनारिक्रिधानन्तयरूपो गुखपवक्रमात्मक। वा सम्ब 

न्धः च्ाखस्योल्यताम्रिति चत्त › तदपि तावाज्ञक्नसाशब्द्रस्य शाख. 

चनत्वाऽमावादवायुक्तमः ॥ २२॥ 

निष्प्रयोजनश्चायं पश्च इत्याह यो ऽपीति ॥ २३ ॥ 

न वं सम्बन्धतद्भ(वाऽतद्धावयोः भतृणा राखध्रवमे प्रषुत्तो नि 

बृत्तौ वा शख्लगोचर चा ञान कथ्िद्धि्ेष,। विधिानिषेधाभ्या तत्का- 

यैभूते प्रवा चेनिच्ृत्ती ऊक्षयति । परवांऽवनच्छेव्ः, गुखपवेणां क्रमो 

गुखपवैक्रमः । तच्यथा श्रह्मा प्रजापतये मीमां भोवाच सो. 

इद्राय सोऽप्यादितस्याय स च वसिष्ठाय सोऽपि पराशराय पराश्चर 

्ष्णद्धैपायनाय सोऽपि जमिनये स च स्वोपदेशानन्तरमिम न्यायं 

्रन्ये निबद्धवानिति । सो ऽयमेवविधः सम्बन्धो निष्फलो निहतुकञ्च । 

खं हास्मिन्. सस्बर्षे किंश्चित् प्रमाणमस्ताते ॥ २ ॥ 
उपखंहरति तस्मादिति । वेदड्धाख्यामकर्य मामास्ताशाद्लस्याऽङ्ग- 

भूत सस्वन्धानिच्छ द्धि; सपमाणकः सप्रयोजनकश्च सम्बन्धो ब.च्यः । 



घमेनिन्ञासामू बम् ! 9 

लाकहत्या दि माष्यस्य(१) षडथोन् सपचक्षते । 
भाष्यकाराऽनुसारेण प्रयुस्थादितः पृथक् ॥ २६ ॥ 
सवव्थास्था सुपालस्म पत्याख्यानं तथाऽपरे । 
परिसख्यास्तुस्नी क चिदथक्ाब्दस्य दूषणस् ॥ २७॥ 
साधारणी विरिष्ा च सुखयट्थाख्या द्धा भता, 
विदि प्रतिश्न्नं या सवाथा लियसुच्यते ॥ २८ ॥ 
परघ्त्तिस्तु पदेष्वेव निवृत्तिः क्च्रसशथ्चया | 
वेदवाक्थाऽविरुद्धेषुनतु सर्वेषुकेषु चित् ॥ २९ ॥ 

सख च पूर्वोक्त पन्न । अन्यस्तु निष्फलो न वाच्यः। शाह्लमवतास्यतीति 
शाश(वतारः ॥ २५॥ 

भाष्यमिदानीमयुखन्धत्ते रेके इति । नयु यत्रैव भाष्यं सङ्खच्छने स 
एकाधः। कथ षडर्थत्वमत आदह माष्येतति । स्त्रैव भाष्यं सङ्खच्छतइति 
भावः । नञ सन्निधिविरोगदेतत्घुज्रगताऽथश्चस्ददुषणमेवार्थो न।धोन्त. 
रमत आह प्युक्तत्यादित इति । शाख्ादौ प्रयुक्तमिदे भाष्यम् । अत. सर्व 
ठ्याद्याद्वीनामतदेव स्थानमिति न स्थानतो विश्चेषरूभः । तथापि स 
कदु चरितस्य कथमनेकाथत्वमतत आह पृथगिति । नेते समुच्चीयन्तेऽथाौः 
किन्तु पृथक्तपृथगेतानथांन् व्याख्यातार. प्रचक्षते के चिदन्यं के चिद् 
न्यमिच । किश्चाऽनेकार्थस्वमपि पोरूषयस्य सम्भवत्येव श्वेतो धाव 
तीत्यादिवत् । तदिद परयुक्तश्रहणेन सूचितं वेदितभ्यमित्ति ॥ २६ ॥ 

तानेव षडथोन् उपदश्ीयति सवेव्याद्यामिति ॥ २७ ॥ 
सवैव्याख्यां विद्वणोति साधारणीति । सवंसूच्रसाधारणीयं व्याख्या 

रोकदत्यादिना क्रियते ॥ २८॥ 
अत्र भाष्ये सुतेषु पदानि प्रसिद्धाथाोन्येवेत्यवगन्तव्यमिति प्रच्रत्ति- 

मुपदिदय नाऽध्याहारादिमिरेषां कटपनीयोऽथे इति निडृचिरपादे्ठ । 

तन्न पषामिति सर्वनाम्ना पूर्ेव्रह्कनप्रघानपरामशोत् सूत्राणां च सत्त 
म्या पदविक्ेषणार्थत्वात प्रघानभूतानां पदानामेव परामशात् परह्ञात्त 

वन्निचृन्तिरपि पदविषयेति प्रति मातति, तथा न मन्तन्यमित्याहभर्तिरेति । 

क क „ (१ ) लोके येष्वथु प्रसिद्धानि यानि पदानि तानि सत्ति सभवे तदथान्येव सूत्रे 
पवित्यवगन्तव्यम्, नाऽयाहारदिमिरेषा परिकल्पनीयेऽथे. परिभ।षितव्यो वा । एव वेद्वा- 

कयन्यिव एभव्योदयायन्ते \ शा० भा० सू० १ 



८ म्यायरन् कराल्यन्यारूयासशति शाक बातक | 

अध्याहारस्य वाक्येषु व्यत्थासस्थ च सथवः(१) | 
निमैषाभिति सुच्राणां पाराथ्य सत्यापि अ्रह्ः॥ ३०॥ 
एव हाडदोऽल्पवाच्यतस्व दस्याऽ्ृत्तौ तु गौरवम् । 
प्रसिद्धत्वादव्राच्थं चेन्न दाषः पुङ्धिरामथम् ॥ ३१॥ 
द्या ख्या ज्न्वाऽभिमानन योऽध्याहाराश्यपेक्षत । 

सति सम्भवे शत्यस्याथ्माह वेदवाक्येति । यदे तल्प्रकिद्ाथच्रहणम् अभ्या 
हारादि वजनश्च तन्न सवेषु किन्तु केषु चिदेव वेद वाक्याविरुद्धाष्विलय 
न्वयः ॥ २९ ॥ 

कमिति पुननिखत्तिः शुभ्रसश्रयेत्यत आह सअभ्याहारस्येति । परासि 
पूको हि प्रतिवधः, न चाध्याहारव्यवहितकर्पनयोः पदे पातिः, न्यून 
पद्राप्रयोगात् । नियतक्रमत्वाच्च प्रतिध्रस्यथयाः । षिषरिणामशुणकः 

सपन त यद्यपि पदाधारे तथापि पदानामव स्टतानां धाक्यत्वाद्धाक्षया- 
ध।रतापि सम्भवति । तेन जिषध्यानां स्वेषां प्रातिः ुतरष्वेव सम्भव. 
तीति परार्थानामपि तेषामव पराश इति ॥ ३० ॥ 

पवं साघारणव्याख्यां कृत्वा कि पुनरस्याः भ्रयोज्नमित्याशङ्कय भा. 
घ्यकारेणोक्तम् "पव वदवाक्यान्यवेभिव्याख्यायतन्त' इति । अस्यायमर्थः 
पवं साधारणन्यादख्यायां कतायाभनयेव ज्ञातार्थैः सषवंदवाकष्य।न्यव 

यादख्येयानि भविष्यान्ति न पुनः सूज्राण्यपीति । तत्र विरोषध्याख्यान- 
स्यापि करिष्यमाणत्वात् कथमेषराष्द् इत्याश ङ्खयाह एवरब्द इति । अन 
यैव गताशप्रयिषु पश्चादद्पमव वक्तब्य भवतीति अद्परवाद सत्वसुपच 
य पवश्न्दः घथुक्त दति । इतर थत्या भ्रसस्येतेत्यन्त भाष्यं(र) तस्या. 

थ प्रह अल्यति । भाष्य वयख्ययानात्यन्न प्रकृत व्याख्यान पराभ्रराति 

अस्येति । अस्य व्याख्यानस्य वद् सूत्र चादत्त सत्यां यल्लगोरव स्या. 

दिर्वातिस्येत्यद्ना माष्येणोक्तमिति । अत्र चोदयति प्रसिद्धत्वादिति । 

ससि सस्मवे भास्द्धाथश्रहणम् अध्याहाराद्वज्ञनश्च भास्दधमकषात 

मन्दफटं साधारणे ऽथाख्यानमिति । परिहरति न दोष हति । प्रसिद्धव- 

नत्वं पुवाक्रयानां शणो न दाष इति ॥ ३१॥ 
अयेनेनाऽपरितोषस्तत पव वक्तव्यमिस्याह व्यास्येति। शाखान्तरेषु 

~~
~ 

ध 

(१) सम्भवात् छुद्रतपु° पार । 

( ९) इतस्था वेदवकि्यान व्ाख्ययानि स्वपदाथशचि उपराडयेया ईति अ्रयत्नगीरव् 
अरसम्येत । ज्ञा मा० अ० १० १० १ । 

1 
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स्वसंज्ञा वापि तस्यदं शाङ्धरूप निरूप्यते ॥ ३२॥ 
` धृत्थन्तरेषु केषां चिद किकाऽयेव्यतिक्रमः। 

चाञ्दानां टश्यते तेषासुपारस्मो ऽयस्ुखयते ॥ ३३ ॥ 
अथात इत्यं लोके नाऽऽनन्तर्ये प्रयुज्यते । 
तस्मात् त्ादथ्यमत्तस्य परिमाषादिभिमवेत् ॥ ३४॥ 
प्रसिद्धहानिः चाब्दानामप्रसिद्ध च कल्पना । 

नं कायां श्त्तिकारेण सति सिद्धाथे संभवे ॥ ३५ ॥ 
सुच्ायं छिद्यत सेषं (१) दूरे बेदाथनि्णयः | 
तच्च यललस्य नारत्व चक्त्ञ्ाच्ाः प्रसञ्पतः ॥ २६॥ 

न व्याख्यास्यति सुज्लाणि चोदनाथपरत्वतः। 
यत् तस्य परहाराऽ पस्याख्यानन चोच्यत (२) ॥३७॥ 
(प्रयासो वेदवाक्येषु कायेः खुन्रष्वनन किम् । 

सखूत्राणामध्याहार्परिमाषादिभिव्याख्यानं ष्टु! उवाख्यानस्यवेदमङ्खमिति 
या मन्यते तस्य । त प्रतादं शाद्लहूपम अनेन भष्येण निरूप्यते, अध्या 
हारादिकं नारमन्नपक्ष्यत इत ॥ २३२॥ 

उपारम्मपश्च परिगृह्णाति इत्यन्तरेष्विति । केषाञ्चिद्भवदासादीना ब. 
स्यन्तरेषु ॥ ३३ ॥ 

कीटा. पुनर्पाङभ्भ इति तत्स्वयं दशयति अथत इति पद् 
ह्यमथेद्वयवाचि सोकप्रसिद्धमपि भवदासेनेकपदीकूस्यानन्तयमान्नाथं 
व्याख्यात तच्चायुक्तामेत्युपारस्म इत ॥ २४ ॥ 

अन्व भाष्य याोज्ञयाते परसिद्धहदानिरिति डयनं ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 

भ्रत्यार्यानपश्च पारद्रह्धाति न व्याख्यास्यतीत्ति। भाष्यकार हहं घना 

पि परित्वाऽनन्तर वेदवाकयान्युदाहृत्य तद थेनिणये यलं करेष्यति । 
न सुज्व्याख्याने । तेनेदमाशङा भवति,यदेतत्केवर चादनाथपसे भूत्वा 
सूजाणि न व्याख्यास्यति तत्किमनथत्वदिषा, माहा स्विद् थापारक्ञानादु, 
उता ऽभ्यास्येयत्वादिति; वत्परिहासेऽयं प्रत्याख्यानेनेवोच्यते न ञ्था- 
ख्येयानाति ॥ ३७॥ 

प्रत्याख्याने कारणमाह प्रयास इति न्या मन्तेन । फरवस्ति हि षेदवा- 

( १) किलिद्यते इति लि० पुर प्रा \ (२) वोच्यते इति लि० पु° | 
२ न्या० शरो० 
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१० न्यायगर्ताकराख्यनव्याख्यासहिते श्चोकवार्तिके । 

फरवत््वाऽफलन्त्राभ्या' मेधिः करणसंमतेः ॥ ३८ ॥ 
चो दनाथ उपेत्तञ्यो नोभयं यत्नगौरवात् । 
पदाथानां प्रसिद्धत्वाद् व्यारयेयं नावशिष्यते ॥ ३९ ॥ 
एदे" छाञ्यादिको भ्रन्थः पक्षे चास्मिन् समथ्यते । 
पदन्छदादयश्वाचेन प्रल्याख्यानमतिस्विधप् ॥ ४० ॥ 
ब्रवीत्येव हि सखुच्राथेः मलतिरिक्तादि चेष्यते(१)। 
नन्वकाक्तमिदं सूच सम्यक् सुच्धितनित्यपि॥ ४१ ॥ 
सच्च चागमकल्वादि प्रत्याख्याने विरूध्यते । 
न चोपायाऽनसिन्ञन कचाक्योदेयाऽवधघारणा ॥ ठ२॥ 

कथानि ध्मेप्रमापणात्, अतस्तघु सफलो उयाख्याप्रयालः। सू्रष्वफल. 
स्वाण्कि प्रयासनति । यतस्तरूपायभूतश्योदनाथै उपेतव्यः व्याख्येय 
हत्या एभिरिति । तदिदमेव "वेद वाक्यान्यव पमिव्यौख्यायन्ते, स्याः 
दिनाभाष्येणोक्तम् ॥ ३८ ॥ 

अथ मा नाम केवलानि सूजाणि व्याख्यायन्तामुभयन्तु किमिति. 
नोपेय तहत्याह नोमयमिति । तदिद मितरथेत्यादिना भाष्यणोक्तम् । ननू 
पायभूतानि सूज्राण्यविक्ञाय कथं तेद वाक्यान्थुपेतै शक्यन्तेऽन आहं 
पदा्थानामिति। सत्यम्, ज्ञातव्यार्थानि सूत्राणि न तु तान्यव्याख्यातदुक्ञो 
नानि । पदा्थांस्तावट्धोकश्रसिद्धास्तत पव च वाक्यार्थोऽपि प्रसिद्ध. 
इति न किं चिद्धाख्येयमचश्िष्यते । ताददं लोके, श्व्यादिनोक्तम्॥२९॥ 

आस्मिश्च पक्षे सर्वथव सूत्राणामव्याख्यानादेव यत्तमौरवकब्दो 
समश्चस्ावित्याह एवशब्दादिक इति । प्रत्याख्यानपश्मं ताक्द् द्यति 
पदच्छेदादीति पादश्रयण । स्थूरखुडशामेषां पदच्छदाद्यकरणादध्याख्या 
नान्त्या अस्याख्यानमतिः । निषुणतस्तु निरूप्यमाणे चवीर्येव सुत्राणां 
ता्पथैतोऽथेमिति न भ्रत्यास्यानोपपत्तिः । किञ्च न्थूनातिरिक्त सत्र 
ध्वयेश्चत स्याह अतिरिक्तेति । गनब्रेवोद्ाहश्णान्याह नन्विति । चोदनादुक्र 
"नन्वेशक्तमिदं सृत्र'मिति न्नैव चोदयिस्वा परिहरिष्यति तथाचभ्भ- 
ैकत्वादेकः घकये साका चद्धिमागे स्थावु, (जेऽदु०्सण०्रपा०१६्०१४) 
इत्य ज किमथमुमयं सूत्रितमिति अतिरेक चे।दयित्वा परिहृत्य सम्यक् 
सजन भिति वद्यति। भविक्चय प्रायददौनात् ४ (जे ०सू०्य ०२पा०२६०१६) 

( १) चेक्षते इति छि° पु । 
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नाऽन्यतो वेद विद्भ्यश्च सुच्रद्रत्तिक्रियेष्यते । 
प्रयारूयानस्य हेतुश्च पदाथानां प्रसिडला ॥ ४३॥ 
याक्ता सा वेदवाक्यानां तुख्याथेत्वाल्निदारयेत् । 
वाक्यार्थ तत्र सन्देहाद् व्याख्यानं चेत् प्रवर्त्त ॥४४॥ 
सू्ष्वपि समानत्वात् प्रस्याख्यानं न युञ्यते । 
न्व्वाख्यातनव्यमिस्येव प्रत्याख्याने च सिध्यति ॥४५॥ 
दुष्टव्याख्वानिषेप्रेन तदयेत्ता न वार्येते । 
ञस्य इ्टाविरद्धत्वाते फल्यत्व।च्चापि पूवयो; ॥ ४&॥ 
मध्यप्ने चातिदाजन्यात् परिसरूषच युज्यते 
वादके जाननय च यन्न बाक्व (चर्ध्पत ॥ 2४॥ 

यथाश्चनय॒हीतेऽयं तच्चेदसुपदिदयते । 

इत्यत्नागमक सुत्रामेति न्यूनतां चाद यित्वा परिहार(१)च वेक्ष्यति, तदि 
दं सवै प्रत्याख्याने चिरूध्यतेति । किञ्च पायभूतानि सुत्राण्यनभिक्ञाय 
कथं ते्वैदवाकयाथो ज्ञायत अतस्तान्यपि वाख्येयानीत्ययुक्त भरत्या 
खउय।नामेत्याह् न चत ॥ ४० ॥ ४२ ॥ 

मा नाम सुन्रवैदाथ ज्ञायताम्, अन्यतस्तु ज्ञास्यतरत्यत्त आह 
नान्यत इति । 

यत्त ज्ञातव्य एव सत्यं घुत्राथःन तु व्याख्येयः प्रलिद्धत्वादितिः 
तवदुमष्य परिहरति प्रयद्यानस्मेति । अत्र शङ्क त(र) ताप पार्ये शति ॥४२॥४४॥ 

परिहरति सूत्रे्वपाति । भाष्यमपीद् नातीव प्रत्याख्याने समर्थनित्याह 
स व्पाद्यातव्यमिति । पत्याचिख्पाप्युनं भ्यार्यातव्यमित्येवावक्ष्यत् , 
अध्याहारादिनिन कद्पर्गयोऽथ इति दु्व्याख्याया पव निषेधाहोषा 
पेता व्याख्या न वायतत । 

तदेवमस्य भ्रस्याख्यानपश्चस्य प्रत्यक्षदष्टयाख्याविरुद्त्वात् पृष 
योश्च स्षन्याख्योपालम्मयोमन्दपफरत्वेन फलद्गुत्वात्मध्यमस्य चोपा, 
म्यस्य दौज्ञन्यापादकत्वाद् न्यायामासप्रामतरेदवाक्याऽन्यथाकस्णनि- 

वारणेन महाफर! ऽवुक्तदुर्चाता च परिखख्येवास्य भाष्यस्या्थं ट्या 
अस्येति । 
स 

(१) न्युनताबेोध्यं परिहारमिति कचित् पा० । (२) श्यते इति ° पा० । 



१२ न्यायरनाक्रल्यन्यार्यासदहितेश्चोकवातिके। 

अध्यारारदिभिः चच वेदिकं तु(४) पथाश्चुतम् ॥ ४८॥ 
नेय विरोषेऽन्धोन्यस्य वैदिकानां भवन्तुते) 
यथा घमविधोधस्य प्रमाणं चैदिकःं वचः ॥ 2९ ॥ 
तद्र्थानिरणये देतुजेमिनायं तथैव नः | 
वाक्थसामथ्वतुल्यत्वात तथा पद्लद्थंयोः ॥ ५० ॥ 
अध्याहारादिभिशु्ता याख्या स्वेच्र युज्यते । 
असम्मवादवरयं या विरोधेऽन्यत्तरस्प तु ॥ ५१॥ 
अन्याय्यकल्पना (२)सापि विकल्पेन प्रसज्यते । 

परिसख्याविषयं स्वरूपं चाह पेदिकमिति नेय मन्तन.) यत्र वेदसुत्र- 

योयेथाश्चुनय॒द्ीताथेयोर्विंरोधस्तन्र वद् यथाश्रुत व्याख्याय सुत्रमध्या 
हारा्दिभर्नेयमिदमनेन भाष्यणोपदिदश्यते इति । 

ननु सूत्रवशन वेद्।ऽन्यथाकरणम्रपि द्यते ! ध्वेदो चा प्रायदसै- 
नात्" (जेऽसू०भ०३पा०३घ्०२) इति सूत्रे ऋगादिश्चब्दानां लक्षणया 
वेद परत्वव्याख्यानादत आह विरोधे इति । नद् सुज्नविसेधाद्धेदाऽन्यथा- 
करणं किन्तु वैदिकेनैवोपक्रमेण विरोधात् । तेन वैदिकानामेव मिथो 
विरोधे भवन्तु दुबेस्य लक्षणादयः। वेददसुघ्रविरोधे तु सूत्रस्येवा. 
ऽत्यथाकरणामिति । 

नयु प्रघानभूतवेदविरोे गुणभूतानां सूत्राणामन्यथाकरणं प्रसिद्ध. 
मिति मन्दफटठेव परिसद्याऽत आहं ययेति । सस्यमेव न्यायः, तथापि 
न्यायामासत्दुत्रकासबहुमनिच्चित श्रात्तसे अभ्ययुः नास्माक् वेद्. 

सुज्रयोः कथिद्धिदेपः । यथेव हि धमावबोधस्य वैदिकवाकय परमाणं 
तथेव वेदार्थंनिणेये सु्रमवास्माकं भ्रमाणपिति । न चास्याऽपि कथ्िद्ध 
दसूत्रयोर्विश्चषः, येन सुत्राणामध्याहासारिक युञ्येत न वेदानाम् । अतः 
स्त्र वेदे सूत्रे चाभ्याहासदिनिमुक्तेव च्याख्य। युल्यतहत्याह् वक्येति 1 

नतु धजोभयोयथाश्रुतग्रहणाऽसम्मवस्तत्र गणसवात्सजाणासेषाऽ 
न्यथाकरणमत आहं असम्भवादिति । येयमुभयोवंधाश्चुताथा.ऽसम्भवेना. 
ऽर्थतरस्या ऽन्यास्यकस्पना सास्प्यग्रह्धमाणविशेषत्वादुभयो ्विकस्पेनेव 
प्रसस्यतदति । 

अथ वा सरन्राणि वेदा्थ्नेोपायत्वास्थ्रथमोपानिपातवीन्यसश्जात 
त सि, 

( १ फव्याद्यें वेति छिण्पुण्पा० (२) अन्यायकत्पनेति लिण्पुन्पा०। 
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पाथम्यनावरुद्धत्वादुपायवश्चतोऽथ (१)वा ॥ ५२॥ 
यथाश्चतेन सन्रेण न्याय्यां बाधेत चोदनाम् । 
तेन वेदाऽबिरोधस्य(२) सति सम्मवहत्ययम् ॥ ५३ ॥ 
विधायतेऽथेः, शेषं तु यथाप्राप्तमनद्यते ! 
चाषमाजां मवेष्योप' हत्यध्धाहारकल्पना ॥ ५४ ॥ 
न्विभ्रकषात्ः' परशोशति विम क्तिः पारेणम्पते | 

किष, केर, कि, 

विरोधित्वाद् यथाश्चुतानि गहीत्वा तद्वशेन चादनामेव त्याय्यामबव।- 
ध्यां बाधेत । अतस्ताश्नच्रचयेऽथेवत्येव परिस्तख्येत्याह प्राथम्यतेति । 

अत्रैव भाष्यं योज्ञयति तेनेति यदेतस्परसिद्धा्थग्रहणमध्याहारप 
रिभाषादिषजञनं च यलगोरवभयादाश्चयणीय प्रा्तमित्यनुद्य, तत्स 
वेदाऽविसेघसम्भवे सति नासतीत्ययमर्थो म्ये विधीयते । वेद्श्र- 
हणं न्यायस्याप्युपलक्षणाथम्र । सति सम्भवे कतेव्यमित्येवं विति 
रूपस्य वाक्यस्य ऽखति सम्मवे नेत्येव निषेधपरत्वात्परेसख्यात्वमिति 

क पुनरसम्मवाद्ध्याहारद्यान्नितमिति तदुद्ाहरणानि ददोयन् भ. 
ध्याहारोदाहरणं तावदाह रेषमाजामिति । दशपृणमासयोः प्रधानाथेस्या- 
ऽवद्ानस्य नाशदाषापहारेषु सल्छु ज्ेषादवदान ¶एृवपक्चीकृत्य हविरम्तरो- 
त्पादने सिद्धान्तिते रोषकायोये गृहीतस्याऽवदानस्य नाला सति 
क कतव्यामेत्यपक्षाया सुत्रम् "अपिवा राषमाजा स्यात् (जन्सृण्अ० 

दपा०्छस ०३) इति । अन्न कि स्यदित्यस्याऽनिदश्चाद् अनन्तरोक्तं दवि 
रन्तरोत्पादन सम्बध्यते । तच्चायुक्तम् । न हि प्रतिपत्तिद्रध्यं प्रयुङ्के । 
अथ तद्यब्रन्तितमथद्पिवाश्चष्दाचन्रत्य परचपक्षोक्तं शओेषाऽवद्ान स- 
म्बध्यते, तदप्ययुक्तम् । शेषस्य प्रतिपस्थन्तरणरहीतस्य नए(ऽबयवपृचे. 
प्रतिपच्तिकलम्बन्धाऽभाकात् । तस्माह्कोप एवःस्यां दश्यां युज्यते इति। 
लोपपद्ाध्याहारः कट्पयिष्यते ॥ ७५ ॥ ५९६ ॥ 

विपरिणाममुदाहरति विप्रकर्पादिति । स्थोतिष्टाम संव्येऽहनि सवनी. 
यः पट्युः सवनीयाश्च पुरडाशाः । तत्र पल्युतन््रस्य पुरोडाशेषु प्रस- 
गां पश्युतन्जमध्ये पुरोडाशानां विधान परतिपादवितु सत्रम् पशोश्च 
विप्रकषेस्तन्जमश्ये विधानावः (ज०्द०अ०१ग्पाण्र्सू०२२) इति । अज्र 

तन्त्रमध्ये विधानं साध्यत्नास्मथमाहं न पञ्चस्यहेमिति पञ्चमी प्रथम. 
[क 1 

{यी म की { ए; ए ष , ति 1 

( १) वराग इति ङिण्पुण्पा० । ( २ ) वेदाविष्द्स्येति मुज्पु०पा०। 

ए 1 [0 1 कि क | [1 



१ स्वायरनाकरादवन्यारूयासहितनश्छोकवातक । 

पदन व्यवधानं तु लोके स्नियमा'दिति ॥ ५५ ॥ 
सृञेण उथवधान तु पानञ्यापदि कट्पतम । 

ॐ १ [0 

पद्युसामान्यविध्काद्ो सूच्चसचां ऽन्यथा कृतम् ॥५६ ॥ 

या विपरिणम्यते । नेथा विप्रकषांऽपि वपायाः प्रातःसवनहत्या्दिप्रत्य. 
क्व चनसिद्धत्वद्धतुत्वेन पञ्चमी माति न प्रथमामिति पञ्चम्या विपरि. 
णम्यतते । तद्यमथः  पञश्चोश्च विध्रकपत् तन्तन्त्रमध्य वुरोडाश्चानां 
विधानमिति । 

अथ उ्धवाहेतकट्पनासुद्ाहरन् पदन्यवाध ताचदुदाहरति पदेनेति । 
सोकिकवाक्ववद्वदिकवाक्व्रमपि पोख्वयभमिस्युक्ते वैषम्यप्रदरौनार्धं 
घूज्म् "छक खन्नेव्रमात् प्रयागसन्निकपः स्यात्" (जऽसु०अण््पा०१स्० 
२६) इत । अत्र ककरत्यस्य पदस्य सक्ञयमप्रयागपदव्यवहितेन स. 
ज्निकपेपदेन सम्बन्धः । रोके चष्चुराद्लन्िकषाद्थंस्य तद्धिषयःशब्द- 
प्रयोगः सन्नियम उपपद्यत । न तु वेदे । अतीद््रियाथत्वारर्चस्येति। 
तदिद् षिपरिणामोदाहरणमपि लम्भवत्तस्योदाहतत्वाद् व्यवहिन- 
कदपनाया पवोदाहरणनमिति ॥ ५५ ॥ 

सूञ्रभ्यवधिपुदाहरति सूत्रेणति । अदवपरतिग्रहेष्टिलोकिके अशवभ्र 
तिग्रहे वैदिके बति सखराये 'दाषाचिष्टिरकिके स्यात्? (ज्ञेऽसू०अ ०३ 
पा०छस्र ०३९) इति पृवंपश्चमुक्का 'अथेवादो वाऽनुपपावात्तस्माधज्ञे 
प्रतीयेत (जण्षू०अ०देपा०८स्० ३५) इति सिद्धान्तितम् । ततः "खौ. 
ननद चरं निषपेदिति सोमपानव्यापादि विषहितश्चररौकिके वैदिके 
वेति सशय "पानग्यापच्च तद्वत्" (जण्सू०म ०देपा ०४०३८) इति सृत्रम्। 
तन्न स॒त्रजयत्यवहितो खोकिकपक्च रनद ददिति प्रत्यवश्रुदयते इति । 

सूत्राऽन्यथाकरणबरुदाहरति पश्चिति । ज्योतिष्टोमे प्श्चुधरमतिधिः 
किः चय(णामपि पन्चूना साघारणः, अथ वा सवनीयस्यिव, अथवा 
ऽन्मीषोमीयसवनाययो, रुताऽञाषोमायस्येषेति सश्चये नतुस्यः सवषां 
पद्युतिधिः प्रकरणाऽविशषात्ः (ज ण्सुअरदेपाण०्देसू०१८) इति सुत्रम् | 
तदिदं सवैपशानां समानो विधिरित्यस्याद्यपक्षस्य प्रतिपाद्कमपि सत 
"स्थानाच्च पूवैस्य' ( जण्सू०अ०टपा०६स्०१९. ) इत्यादिसूत्राऽसङ्खति- 
भ्रसङ्धात्तत्सङ्गतिसिच्यथेमाद्यपन्षमुर्खेत्रं कत्वा सवनीयस्येवेत्य स्मिन् 
पञ्ेऽन्यथा छृत्वा योजितं तुल्यः सवषां पद्युविधिः स्याद्यदि प्रकरणे 
विरैषो न भवत् , मवति वतु प्रकस्णे विशेषः दति ॥ ५६ ॥ 
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'अरनयख स्वक्षारत्वाहेयप्रमाऽपयातनम्(१) । 
ठथाख्यार्न(२) वाक्य मदेन! शगुणकल्पास्त्वमी कृताः॥५७) 
आओह्पसिकस्तु गग्यस्य तथोप्णिक्कुःमोरिनि । 
द्श्।नाख्च विकषस्य तथाऽभ्युदयहत्यपि' ॥ ५८ ॥ 

3, , 91 

वाक्यभेद मुदाहरति अग्नय इति पादश्रयेण । ते स्षौथौः प्रयुक्तस्वा- 
दश्नयशथ स्वकाटत्वात् (जेण्दूुग्अरद्रपा०्डसूऽ०३९) श्व्येतत्घुज्े वा. 
कयमेदमाश्चित्याऽचधिकश्णान्तर व्याख्यातम् । तथा अभ्युदये वोहा- 
पनयः सधमेः स्यातपवृत्तत्वात्› (जण्वून्मन्द्पान्डस्०४१) श्चुता 
पदश्ाश्च (जण०्सुन्यर्र्पाण्४स्०४२) इति सु्रह्वयनाऽभ्युदतषा दधिः 

शुतयोादयस्वधघम्नाः क्त्या इत्युकत्वा "अपनयो वाऽ्थोन्तरे विधानात् 
च रुपयोषस्' (जण्सृ०अ०्९पाण्छसु०७३) 'लक्षणाथा शतश्चुतिः' (ज्ञ० 
सु०अ०र्पा०४् ०४४) इति सुञद्धियन दयधमाणामपयातनमुक्तम् । त- 

दिदं पृषयोः सुज्रयारनयोश्च वाक्ेयकभावनेकीधकरण्यादभ्युदितेषधा- 
मेव देयधमाऽपयातनन्युच्यतदहति पतिमासरमानमपि तता भिच्वाऽधि 
करणान्तरं पड्युकामष्टिविषय व्याख्यातम् । 

गुणकद्पनायामुदाहर्णानि दशयति गुणकल्पार्तिति पादेन । आओ- 
त्पात्तिकसु्े छश्चणयोर्पात्तिराब्देन स्वमावासिधानम् । गव्यस्य च त. 
दादिषु' (जञ०सू०्स०८पा१सु०१८) इत्यञ्च गव्यशाब्देन गाचिकारसदकय- 
वाचिना पगतौ चा पनत्लत्रमास्ततः इत्यथवादोदितगासम्बन्धमाञ्रण 
गवाभयनस्यासिघानम् । तद्यमथेः । गवाम्यनस्य विध्यन्तः सवर्स्षर 
सन्नेष्वतिदिदयत इति । तथा सासिधनीविबद्धावागस्यमानानाम् ऋ 
चां स्थौसां (समिध्यमानवतीं समिद्धवतीं चान्तरा निवेशाः (३)इति 
पर्वपक्चमुक्त्वा ध्या प्व धाय्याशाष्दितास्तासरामेव तञ्च निवेशो ना 
ऽन्याएसामञ। गन्तूनायन्ते निश्च इति स्िद्धान्तसुकन्वा सद्धिङ्धमिदसु 
ख्यते 'उष्णिक्ककुमाश्चान्ते द रानात् (ज०सु०्अन्यपा०रसु०६) इति । अ- 
च्रोष्णिकक्कप्डाब्देन श्िष्टुमा धा पतद्वीये यतुर्णिक्तकुमा'विध्यथचादा- 
त्कारणे काथैवदुपचारात् चरिष्टुबुच्यते । तदेष सुत्रार्थः । चेधातभ्याया- 
मधाय्याश्यान्दिता 'अघ्चेश्री ते वाजिना च्ी षघस्थःति चिष्टुधन्ते दद्य 

ते "न्निष्टुभा परिदघाततीति । तस्मादधास्याक्ञञ्दितानामन्ते निवे ६ 
~~~ [1 1 1 ष 

( १) धमोवपातनमिति क्वाचित् पा० ¦ ( २) व्यार्यातमितिहि°पु°पा० । 

( ३) शाग्मा०्मण्धपा०दसूु*र । 



१३ न्यायरन्षाकराख्यन्याल्यासहितेश्छकवातिके | 

सुच्रकारप्रणासा वा (लोक'इत्यादिनोच्यते | 
प्रसिद्धेरभिधानादड्ि न दिष्य; छ्भोद्ित्ता यतः ॥ ५० ॥ 
भवितव्य तु तनेति पभागस्मादेकवाक्यत्ता । 
वेद्ाध्ययनचाकयाद्रा तनाथेस्यस्प दूषणम् ॥ ६० ॥ 
प्रासिद्धाथपदैः दाक्यः सुधैदाधनिरणयः। 
नच सो ऽस्त्यथक्ताब्दस्य विनाते पृचकमणा ॥ ६१॥ 
प्रसिद्धा षदं युक्तं तच्च नास्तीनि दूषणम् । 
परसिडाऽप्यथ शब्दादेः कत पदार्थो ऽत्र वण्यते ॥६१९॥ 
प्रदाने मित्येके के चिन्नानाथवाचिनः 
समुदायादवच्छिद्य भवद्ासेन कर्पितात्॥ ६३ ॥ 

ति । तथा दशेनास्च विशेषस्य तथाभ्युदये इत्यन्न अभ्युदयशब्देना- 
ऽभ्युदयसाघनभूतो द्ादश्चाहो ङक्ष्यते। तदयमथेः | द्वादशाहे अद्धि" 
नः पादिनस्वृतीयेन इति समासख्याचेकाषद रेनात्तद चुरूपः प्रकृते दक्षि 
णाविमागः सर्वत्विजां न समो न प्रयासायुरूप इति ॥ ५७॥ ५८ ॥ 

स्तुतिपश्चमिदानीं परि गृह्णातत सूत्रकररेति । कीडश्ची पुनः प्रद्सेति तां 
दशयने. भाष्यं योजयति प्रसिद्धेरिति ॥ ५९ ॥ 

उपयागमान्धात् स्तुतिपक्षमनारत्य सम्पत्यथदाब्ददुषणपक्षं परि" 
गृह्णाति मकितन्यमिति । "मावेतव्य त तेने'त्यतस्तत्त वेद्ाध्ययनाभेत्यतो 
वा प्रगेकवाक्यभूनेन (लोकश्त्यादिना भाष्यणाऽथङ्ा्ददुषणसरुस्य- 
तइति ॥ ६० ॥ 

अथमावाधिना माध्यं योजयति । प्रसिद्धायेति ॥ ६१ ॥ 
परावचधिना योजयति प्रसिद्धमिति । भमाघेतव्यन्तु तेने'त्यस्याऽथक- 

थनं प्रलिद्धा्थं पदं युक्तमिति । नच्च नास्तीति चाभिप्रायपूरणमिति। 
अन्न चोदयति प्रसिद्धोऽ्पीति । सेठ्याख्यादिषु पञ्चस्वपि पक्षिषु भरसिद्धय- 
थेग्रहणस्योक्तस्वात् अथशा्दादीनां पदाथेकथन किमर्थमिति ॥ ६२॥ 

परह् राते प्रदरनाथामति । पारहारसन्तरमाह् केचिदिति । नानथमपि 

पद् दयमक्ाछृत्या$ऽनेन्तयमाज्ाथतया सवदासेन कादपतं पथकष्कत्या. 

ऽवयवस्यवाथशान्दस्याऽएमाचाथश्चब्द्षदानन्तयायत्वं स्वयुक्त्या व. 
णयितुं पदाथेकथनमित्ति। 
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चाक्तितो ऽवययञ्चव वणेयन्त्यष्टमादिषत । 
न चाच चोदनान्याख्या गोरवं चत्र चोद्लम् ॥ ६४ ॥ 
यद्वा ऽऽक्षपो धधाक्तस्य वत्तामावादसम्मषातत् । 
यदि रोकपसिद्धाधेम्महणं क्रियते पदे ॥ ६५ ॥ 
स नास्त्यन्नाऽथङूड्दस्येत्यच्थाहाराङहकल्पनम् । 
वेदा ऽध्ययनघृत्तत्वं स्नानस्कोत्कषकर्पना ॥ ६६ ॥ 
नाऽग्याख्य तेऽथ शब्दा ज्ञायते तेन वण्यते । 
अनथकेऽथ वाऽन्याथं प्रसिद्िबोध्यते धुवम् ॥ ६७ ॥ 

परिहारान्तरमाह न चेति । उभयन्याख्या 
यान्न चोदना कां चिदपि व्याख्यायते । दुरम 
निष्यमव माष्य स्यादाते ॥ ६३ ॥ 8४ ॥ 

परिहारान्तरमाह यद्ेत्ति। यल्परसिद्धाथंग्रहणं तदेव वन्न रोकः 
इत्यादिना भाष्यणाऽथद्राब्दस्य इत्ताभावनाऽऽनन्तथ।यत्व।ऽसस्मवेना- 
$ऽक्षिप्यते । कृत चा्चेपे तत्सलमाधनाय युक्तमेव पदाथकथनमिति । 

आक्षिपमाष्यं (तत्र खोक ईइव्याहदिक (१) व्याचष्टे यदि लोकेति ॥ ६५ ॥ 
परिहारान्तरमाह वेदाध्ययनेति । नदमथशब्दव्याखयानं तत्स्वरूप. 

परम् । किन्तु अथशब्दभ्याख्याने खति चोद्यपारहारक्रमेण वेदाध्यय 
नचरन्तत्वं स्नानस्यात्कवकल्पना च बक्तश्या भवात तद्थमिद व्याख्या 
नम् । अद्याख्याते ह्यथराब्दे विवक्चितमपि वदसङ्खतत्वान्न वक्तुं 
दराक्येतेत्ि । 

अत्र पञ्चसु पक्षिषु यत्नभौरवपयेन्ते पृथग् वाक्यम् । तत्र खोक 
इत्यादि तु वाकयान्नरमथच्ाब्द्दूबणाथेम् , तस्य चावधिद्धयं पृववदू 

दष्टव्यम् । तत्र मवितव्यमित्यादेः पूर्वण दुषणग्रन्थनेकवाक्यभूतस्य यो 

ऽथः स उयास्यातः। प्रथमावविपक्च तु भवितस्यित्यादिः परिहारग्रन्थः) 
तस्याथमाह अनथके इति । अथशब्दस्यानर्थक्येऽथोन्तरवाचित्वे वा 
भरसिद्धिबाधादानन्तयौथैत्ये स्थिते हङेनैव क्िमप्युपपादक कल्पनी 

हि यल्लभोरवम् । न 
शये 

| 
पि चेन्न व्याख्यायत नि- 

८ १) तत्र लेक्रे ऽयमथजब्दो व्रृ्तादनन्तरस्य प्रक्रिया दृष्टः । न चेह फ चिदू 
वृत्तमुपरभ्यते, भवरितव्थन्तु तेन । यस्मिन्. सत्यनन्तरं धमेजिज्ञाघाञवक्ल्पते तथा हि यः. 

प्रसिद्धपदाथकः स कल्पितो भवति । तत्तु वेदाध्ययनम् , तस्मिन् हि सति साऽवक्रत्प्य- 

ते! शान्भाग्अ०१पा५१ु०१। 

३ श्लो 
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तस्माद्ुलाऽपसि द्यम घ्रत्तं क्रिणपि गम्यते | 
विश्िशटलिज्षिन्ञानाद्धिरिष्ट चलिद्विनीष्लिते ॥ ८८ ॥ 

। [/ (१ [क ६. 

सूत्रणाऽखछम्यमय पत्या नसददन्धद्नबाह्परः। 

आनन्त्य पदेक्ान तद्ददछाथतयाऽपि च ॥ ६९ ॥ 
वेदाध्ययनस्रक्षप्र किपदून्रिन चोदना । 
येन वृतेन जिक्ञासा विनः नैगोपपद्यते ॥ ७० ॥ 

® ¢ प तदानन्लयेस्ुक्तं हि ह छाधेमवकल्पते । 
कियमाणा च जिन्ञासाऽ्मियमादयस्य कस्य पयत् ॥७१२॥ 

करिपेताऽनन्तरेवेति व्यथं तहुपदशनम् | 
सकल्पादिधभिरप्येषा चिना सत्य न सिध्यति ॥७२॥ 

साधारण्यानत तेऽप्यच्र नोपदेखयाः कथचन । 
तस्माङमवुसुट्सायामसाधारणकारणम् ॥ ७३ ॥ 

यमिति सामाल्योाच्चरम् । "तन्तु वेदाध्ययन, मिति विन्चेषे द्षितः। य 
दा तु. 'भविततव्वमिनि' दूषणस्य तदा तु चेदाच्यवनमिष्यवो- 
प्तरि ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 

अपरमपि “भस्यस्वापि' इति चोद्यम्य (१) तदयुक्तम् । घमनज्ञिज्ञास्ता 
र्मरकालिङ्खबलेनेव देद्ाध्ययनस्यैव लिङ्खिनो बु्तत्वनिर्णय।दत अ!ह विशि 
छेति । खस्यमेवम्, तथापि सूञ्रणाऽस्याथस्याऽसम्मव मस्व चोदितवानिनि। 

पतदेव धिवरितुं पृच्छति भनन्तयैति । षुत्रनेानन्तर्यो पदेशाकच्तस्य 
च दएार्थत्वावू वेद् ४्ययममाक्षि्तमेचेति अष्ुचरितत्वोपालम्भो न युक्त 
इति । यथा ख ष्ठार्थंतया वेदृाध्ययनाक्चपस्तथा दृश्यति येनेति ॥६८।॥७०॥ 

चथा चानन्तयोपदेश्ेन तदाक्षेपः तथा नमुपदक्षयतनि क्रियमगेति । 
यरिकञ्िषद्ानन्तयं तावद्धमेजिन्ञासायाः स्वभावत्वादनुपदेदयम् । भंत. 
स्तदुपदेशे ताघक्तियानति क्ेपानन्वयमेव विवश्चितामिति रिश्िते दण. 
थतया बेदाध्ययनानस्तर्यं निश्चोयतरति । 

नेतु सङ्कटपोऽपि शषटोपक्षायव । तद्ानन्वयोमेद्ं कस्मान्न मधति 
अत आह् सङ्कल्पादिभिरिति। सवक्रियासाधारणत्वान्ते नोपदे दया इतति । 
छप सहर ते तस्मादिति । 

( १ ) नेतदेधम् । अन्यस्यापि कर्मणाऽनन्तर धममजक्ञासा युक्ता, प्राणी च वेदा- 
उष्यते. । सान्मान्जर१पा०१सू०१। 
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निवेत्तं सु्कारेटं तव नाध्वयनाहते । 
अन्यस्यापौत्यनेततैव वेदपाठ परबघेते ॥ ७४ ॥ 
पगपीति न वक्तव्य तन्नाऽप्यन्धस्य सम्यक्व । 
पुत्रैयोव हि लन्धार्थे (ताहसीः' ल्वित्यमेन किम् ॥ ७५ ॥ 
चक्ष्य्ाणपसभारोर्य सस्मवह्परिष्वोदना। 

(न तावत्साध्यने ऽद्यापि चोदना धमेल्लाधमम् ॥ ७६ ॥ 
इह वा कानि वाक्यानि विवरिष्याति जेमिनिः। 
धरमभाश्नानिधानाडि घुद्धादिषचनान्यपि ।॥ ७७ ॥ 
पटित्वा धमनजिन्ञासत्यन्यस्यापीति चोदनाः । 
'यक्वा मवतु नापेरक् खच षेदमधीत्य तु ॥ ७८ ॥ 
अपरमपि “प्रागपि च वेटाभ्ययना?दति चोघयमाष्य, तंदाङ्किपति 

अन्यस्यापति । यदेव ह्यन्यस्यापीति वेदाभ्ययनमवनलीहतं तदेवादिश्े- 
षण प्रागपि भसक्तिरुक्तेैवेति "्रागपी'ति पुनरूकूपिति । तादशीत्वि 
स्यादि परिहारभाष्यं च “तत्तु वेद्६ववनमि'त्वनेन पुनख्क्तमि- 
त्याह पणेत । तत्रापि हि तसिमिन्सति सा ऽवकर्प्यते दति 
लिक्लासाऽचुपपस्येव वेदाध्ययनाश्चेप उक्तः । अत्रापि वेदाघ्वयनमन्तरे. 
ण न सम्भवतीति तावन्माज्नमेषोच्थते । अत्तः पुनरुक्तमिति ॥ ७१॥७५॥ 

पवमश्चिपे सति चोद्यं ताकस्समाधत्े वक्ष्यमाणमिति । पनदेव धिन. 

णोति म तानदिति दयेन । न हि अद्यापि वेदार्थं एव धमे इति क्ञातं, 

नापि वेदवाकयान्येव जेमिनिर्विचारयिष्यत्यितद्पि ज्ञायते, धमे. 
मात्रं तु श्चुरवा चेत्यवस्द्नादीनामपि चमत्व मगांश्चोदि तवान् › अन्य 

स्यापि बुद्धकाक्याऽध्यवनादेरनन्तर धमैजिक्ञासा युक्तेति नैकान्तो 
वेदाध्ययनानन्त्यं तस्या इति । अत्र च पञ्च “प्रागपि च वेदाध्ययनात्" 
इति माध्य भिन्नक्रम योजनीयम् । भाप चप्राग्वद्ाष्वयनात् चमेनि 

लास कव्या अतो नाऽघ्ययनानन्वयै तस्या इति । तथा हि । हानो. 

पादानास जिज्ञासा प्रिव हानेापाद्ा नाभ्यां ककत्तेव्या । अतो घरमे जिक्ञा- 
सिसा वेदाथ पव धमै इति ज्ञात्वा पश्चाद्धमोऽवबाधाय वेदोऽध्येय दति। 

वक्ष्यमाणा<ऽलोचनेऽपि सस्मवत्येव चोद्यमित्याह यद्वेति चतुः । 

वेदमधीत्याथाऽता घमम॑जिन्ञासा' इतीदशामिद सूध्रमङ्गीरृत्यैव चोद्यस । 

अत्रहि दयमीप्ल्ितम । अर्धीस्यैव नाऽनधील्येति । तथाऽनन्तरमेवं 



२० न्यायरताकराख्यन्यास्यापहितेश्छाक वार्तिकं । 

लिज्ञासाङनन्तरं कार्यल्यल्चापि दयसीष्ट्तनप् । 

न!ऽनघीत्य न चाप्यन्यत्करत्वेत्येतन्च रभ्यते ॥ ७९ ॥ 
वक्ट्यमाणवचो मङ्धयोचो क्यमेद्परमङ्खतः 
अधील्पैवेति हि विधो स्नानादैरप्प्रमन्तरा ॥ ८० ॥ 
भवेडभस्य जिज्ञासा नाऽनन्तयेकिधिस्तदा । 
आनन्तयेविधाने तु या वेदाध्ययने करते ॥ ८९ ॥ 
इत्येवमनुवादत्वात्प्रागप्येषा प्रसङ्यतेः । 

वुडवाकयादि पाठस्य तादा" ल्विश्यषाक्रिया ॥ ८२ ॥ 

नान्यत्छृत्वति । तद्चिकस्मिन् वाक्ये न लभ्यते । “वेदम- 
धीत्यत्येकस्यां विधीयतेऽनूद्यानन्त्य, विपतितमन्वस्याम्? इति 
वक्ष्यमाणभाष्याक्तवचो मङ्गढशप्रसङ्न वाकयभदप्रसङ्गात् । अभक्त 
पकास्मिन्नेव विधातव्य यद्यधीन्येवति विधीयते त्तदं चोद्यम् । अन्य. 
स्यापि स्नानादेरनन्तरं धमज्ञज्ञाला युक्ता । न हि तदा्नमानन्नयेस्य 
विधिरिति । अथ त्वनन्तरमेवाति विधिः ततो या वेदमध्रस्य जिज्ञा- 
सस्येवमध्ययनपश्चाद्धाविनीं जिक्ञास।मनूद्य तस्या पवानन्तयं विधी- 
यते । ततश्च छग्विद्ाध्ययनाद् धर्मजिज्ञासा न केन चिद्धारितेनि भ्रा 
गपि वेदाभ्ययनात्स्यादिनि चाद्यम् 

एवे चोद्याभिप्रायं व्याख्याय (तारर्शाः त्वित्यादि (१)परिहाराभि- 
प्ायमाह बद्धेति । यत्ताचद्धक्ष्यमाणाऽनालोचनेना.ऽन्यस्यापि बुद्धवा- 
कादि पादस्य ऽनन्तर धमेजिकन्नासेति चोद्य, तस्थ (तादश्षीमिस्यनेन 
ध्वेदवाक्यानामनेक विधो विचार इह वर्ितव्य' इति वक्ष्यमाणप्रद्- 
दरौनेनोचरम् । यदपि हानोपादानायं जिज्ञासा प्रागेबाध्ययनात्कत्तैभ्येति 
चोद्य, तस्याप्य नदेवोत्तरम् । अनेकविधवेदवाक्यविचाराथौ लजिक्षासा 
न प्रागध्ययनास्सम्मवतीति। 

नन्वनवगते वेदार्थस्य धमेत्वे कथं तदथं वदाध्ययने प्रवन्तैन्ते, 
हितकारिभिः पित्रादिभिः प्रवचिताः प्रवत्तेन्तदहस्यदोषः । यदपि वचो. 
व्यक्तिद्धयाऽस्स्भवादन्यतरग्रहणे चतरस्याऽचिधानाश्चोर्य, तज्ान, 

( १ ) तादृशी तु धर्मोजज्ञसामधिङत्याऽथशब्द प्रयुन्तवानाचायैः, या वेदाऽप्यय- 
नमन्त्रेण न सम्भवत्ति । कथम् { वेदवाक्यानामनेकविधो विचार इह वर्तिप्यते । शा, 
भा. भ. १ा.१्. १। 
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प्रागपषीति च चोद्यस्य साम््थाद्रदलाभतः। 
(नेवल योवयोमद्धोरेकोऽष्थ्थों घी यत ।॥ ८३ ॥ 
अपि चत्यादिकनोक्त' कि हिवित्यतद्धिधीयने । 
अानन्तये परस्वा नापि क्विष्ल इतीह तु ॥ <४ ॥ 
के चिद्ध्वाद्रन्त्यस्य सुच्रस्याऽन्यपरल्वलः | 

न्तयेविधानं परिगङ्णीताम । त्त्परिप्रहाश्चस्यस्यापीति चोद्यं नावः 
तरति ॥ ७६ ॥ ८२॥ 

५ 9 न (क कप यत्त॒ तथा सत्यधी्येवेत्यविधानास्पागपि स्यादिति चोद्यं, तस्या- 
पि (तादशी'भित्येतदेवोन्तरमित्याह भागीति । कथमिच्य।ह सामभ्यादिति । 
वद्वाक्यविच्रो हि नाऽनश्रातवेदस्य सस्मवत्ति। अतः सामथ्योस्. 
द्त्वादध्ययनस्यंधी्येबेस्यविधावपि न भाक् भ्रसक्तिः। 

अञज्ा$पर "मपि चः इत्यादि साष्ये(१) नस्या्थंमाहनैवेत्युक्त मन्तेन 1 
एने वचोऽथक्ती । तयोग्कोऽपि श्रोतोऽ्थो न विधीयते। तदिद् 'मपि 
च'स्यादिना व्वक्ष्यतीशत्यन्नेन भाष्यणोाक्तामति । कि तर्हिं विधी. 
यते ? ताह करं विति। मकित्वधीते वेदेः दत्याद्ना ्यदरमथ उपद्- 
ध्रा" (२२) इत्यन्तेनाक्त, गुख्ुरवासा ऽवस्ानस्य स्मात्तस्य निवारण 
मस्म्रन्सरन्रे विधीयत इति । असिमिश्च वाक्येके चिदध्याहरन्तीत्याह 
आनन्तर्येमिति । “नैव वयमिह वेदाध्ययनात्पूवं घमलजिक्ञासायाः प्रति- 
वेध शिष्यम इत्यस्यानन्तरं नापि परस्तादानन्तयं शिष्म इत्यध्या- 
हरन्ति । अध्याहारे कारणमाह अस्य सूत्रस्येति । शुरुकुखवासौनिच्रत्ति- 
दयाचुत्तिपरत्वाव्खूत्रस्य । तत्परत्वमेव कुतः, कथ चदं सूत्र गुस्कुख- 
निवासनिवृच्तिव्याच्रन्ति द्दायति ? न हि तदनुरूपाणि चतरे पदानी. 

( १) अपि च नैव वयमिह वेदाऽध्ययनात् पूरे धमेजिन्नासाया प्रतिषेध शिष्मः 
( परस्ताच्वानन्तर्यम् ) । न हयेतदेक वाक्य पुरस्ताच वेदाभ्ययनाद्धमेजिज्ञासां प्रतिषेधि 

ष्यति, परस्ताच्वानन्तर्यं प्रकरिष्यति । भिद्येत हि तथा सति वाक्यम् । अन्या हि वचन- 
व्यक्तिरस्य पुरस्तात् वेदाध्ययनाद्धमजिक्ञासा प्रतिषेधति । अन्या च परस्तादानन्तयेसुपदि- 
दति । वेदमधीलयत्येकस्यां विधीयते अनूद्यानन्तर्थम् , विपरीतमन्यस्याम् । अथैकत्वाचे. 

कवाक्यतां वक्ष्यति । शा भाअ, १यपां १ सूर् १। 

८ २ ) किन्तु अधीते वेदे द्वयमापतति, गुरुकुल समावतिंतन्यम् › वेदवाक्यानि च 

विचारयितम्यानि । तत्र गुरकुरन्मा समाविष्ट, कथं जु वेदव।क्यानि विचारथदित्येव- 

मथोऽयमुपदेशः । चा. भा. भ ११. १, १। 
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न बार्धनेऽनघीतत्वं नाऽनन्तये विधीयते ॥ ८५ ॥ 
सामथ्यासिद्धयदश्ाथपसङ्ानन लश्चणा। 
अ नन्लयचचान्यक्तिराभथिनेवान्न छश्ष्यते ॥ ८६ ॥ 
शुनार्थं त्वपरित्यल्य(१) लक्षणाथों चिधीयते । 
प्रतीता घमजिन्ञासा वेदाध्यायाद्नन्तरा ॥ ८७ ॥ 
तत्कारस्याऽवरुद्धत्वात्स्नानाभावं हि कक्चपेत् | 
विरोधो युगपत्परापतदबल्यं बेद्बोधनात्(र) ॥ ८८ ॥ 

त्यत आह न वायैतदति । न तावद्ीत्यित्तेष्येतढिवातव्यं सामभथ्पेसि 
द्धत्वादित्युकूम् । आनन्तयेस्वरूपमप्यदषटाथेत्वन्न दविघेयम् । न हे 
न्यायश्ाञ्चे युक्तम ए।थविधानम् । अनोऽन्वपरत्वमेव.। लक्षणया च 
तत्परत्वं सि्यर्तानि । तमिममध्प्राहारपश्च हषयति अनन्तथ॑ति । भा. 
ष्ये तावद्ानन्तयैवचनभ्यक्तिरन्नाभ्चतेव निबधस्य श्ुतत्वाद् ग- 
म्यते ॥ ८२ ॥ <६ 1 

न चेवमरदश्या्त्वनित्याह श्रुताय विति । एतदुक्तं भवति । श्चुना- 
द्वासा हि लक्षणा अजदतभ्वाथा । तस्मादानन्त्यवचनव्क्तिमाभे- 

येष ्रोतनदथेपरिध्रदे सत्यरशछाथत्वाऽपातादक्षणामम्यो गुरुङ्खलवा- 
सखनिन्राचञ्याच्त्तिरूपोऽ्था विधीयन इति । केन चुन सम्बन्धेन तद्या- 
च सिलेभप्रतेऽत्र आह प्रवीतिति । स्नार्नाजक्ञासे हि मिथो चिर्द्धे। स्ना- 
नहाञ्देन छत्र सकलव्ह्य चारिधमनिन्रुत्तिटकष्यने । अतो शुरुङखवत्स- 
स्याऽपि निषत्तिः स्यात्सा च विचारविसोधेनीं चिचारस्याप्यश्यय- 
नव्रह्ुवेधीनत्वाद्, विरःधिखत्ता च विरोध्यन्तराऽमाक्व्याना । तेनाभ्य- 
यनानन्तरकलि जिज्ञासा प्रतीता सती सना कालस्य स्वेना 
ऽवस्द्धत्वात् स्वविरुद्धस्य स्नानसरयाभावं छक्षयतीति । 

भयु विरोधे संति लश्चयेन्न त्वन्नरास्ि वियेधः पयोयेणोभयस- 
म्भवात् , अत आह ॒विरोष इति । सत्य पयाये न चिरोधः, युगपत्तु प्रा- 
षी विसेधोऽस्ति, स्नाने दि बेदाध्ययनानन्तरमेव प्रतीयमानसुत्क- 
घकारणामावादनन्तरमेव भ्ठ, धमरेजिक्ञासाऽप्यथशब्देन तस्मिन्नेव 
कठि प्रतीयमना तेन विरुध्यते । ननु सत्यपि सेच वाचनिकत्वन 

22» ध १) 

( १ ) श्चुताथं ह परित्यज्येति छि० पु° पा०। 
( २) वेदबाधनात् इति क्ति पु पा०। 
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खानस्य तन बाधः स्याङडमनजिज्ञासया बलात् | 
न यकमकनयरकनिनन 

स्नानस्य बलायस्त्वान्न बाघा युक्तः धमाजकज्ञासव तु न्याचप्रात्ता दुब 
खत्वान्त बाधितव्या । तदेदं यद्यवम्रित्यादिना न चास्नायो नामातक्र- 

1पितंडय इत्यन्तन माष्येण(९) चादतम्। 

तत्परिकारमाष्यम अतिक्रमिष्याम हइत्याद्यथवादतां वक्ष्यती(२) 
व्यन्तम्; तस्याथेमाह दौबेल्यमिति । स्ानस्थिवात्र दोबस्यम् तदाश्चयणे सल- 
मस्तस्येव वेद्स्याऽ्थावबोधाथेतय।ऽध्ययनोपात्तस्यं तदसाधनत्वना- 

नयथक्यापक्तेः । त दिर मुक्तं “वद्मथवन्त (प्रयाज्ञनवन्न) सन्तमनथकमव. 
कटपयमः-इति । नर्वदष्ाथला मावष्वात, कथमानथकपामस्मत उक्तम् , 

"इया हि तस्पाथः कमाववाघन नामः हाते ॥ <७ ॥ << ॥ 

किच पकस्यापि वेदवाक्यस्य बाघस्श्तिरथ्रमाणं भवति । कि 

पुनः समस्तस्यवानथक्यापत्तो । तस्मारस्नानस्यव स्मात्तस्व घमाज 

क्ञाखया बलखवत्वाद्।घः। स्वाध्यायावाध्ना द्यधावबाधासाड्ध्वतत्या 

{[चिहिता बदा वविचारमस्नमरण ताद्थ्वाऽस्षस्मवादह्चास्माल्ञित्व तद्ध 

सुद्ध श्लानं बाधते इति। 
एचं “स्मृतिविराधाद्धिचारो न कन्तव्य इत्येतश्चोलं विचार 

पव स्मरति बाधतशतव्यव परिहृतम् । ददाना विराधानवादाप स्नु 

तिर्चिखार बाधते इति दररायत भाष्यम्, न चाध तचदस्येत्या।द् नान 

न्तये (२)इत्वतदन्तम् । तस्याथः । स्यानस्याध्ययनाच्तरकालमान्न स्ख. 

तावुक्तम् , उत्कषक्ारणामावे रघनन्तर स्यात् । वेद्चिराधन त्वानन्तरयं 

बाधिवभ्पि न स्मताचराध €ति। 

अपरमपि “दषार्थंता चाघ्चयनस्यानन्तर्ये उयादन्येत्त, टक्षणया 

(१) यदेव न तिं वेदाध्ययन पूवे गम्यते । एव हि समामनन्ति, वेदमधीत्य 

स्नायादू" इति । इद च वेदमधीत्य स्नास्यन् धम जिज्ञासमान" इममास्नायमतिकरमत् । 

न चाऽम्नायो नामाऽतिक्रमितव्य । शा भा अ. १पा० १ घु १। 

( २ ) तदुच्यते, भतिक्रमिष्याम ईइममाम्नायम् । भनतिक्रामन्ता वेद्मर्थवन्त सन्त- 

मनर्थकमवकत्पयेम । च्रे हि तस्याथ कमाऽवबोधन नम । न च तस्याऽय्नमाच्नात् 

तम्रभवन् याज्ञिका. फलं समामर्मन्ति । यदपि च समामनन्तीव तत्रापि दन्यसस्करक- 

सु पराथैत्.त् फलश्ुतिर्थवादः स्यात्त" इयथवादता वरयत । शा०्मा° अण १ 

पा० १स्०१। 
( ३ ) न चाऽधेतवेदस्य स्नानानन्तथमेपद् विधीयते । न श्त्रानन्तचल्य बरकत 

कृश्िच्छय्दो ऽस्ति, पूर्वकारुताया क्तवा स्मयेते नानन्तथ । सार भाग अर १पा०१ सु १ 
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(दाभत्धादिसंयुक्तं वाक्यं लक्षणया त्विति ॥ ८९ ॥ 
पुनशकल्या गलागैत्वान्पक्तं कैखि'सदुख्यते । 

यद्यप्यस्य भवद्ाच्यमानन्तयंमसंदापम् ॥ ९० ॥ 
तथापि पूदतामाचं लक्षयेद्किरोघतः। 
न्थग्रहणमाच्र च कृते स्नान विरुध्यते ॥९१॥ 

अधात्यव्याप् गम्यात व्याख्यान हवावरचता। 

यस्त्येवसकिरो धित्वं कुवन्नाप्लछवनं षदेत् ॥ २२ ॥ 
अद दछाघाऽथ काऽप्यन्धः सस्कारस्नस्य चोत्तरम् | 
इहाऽस्नानादेनियभो यः कृतो ज्ह्यचारिणः ॥९३॥ 

स्वेषाऽथः स्यात(९)” इति भाष्यद्वयम् , तच प्रथम शषा द 
लस्यांथे' इत्यनन पुनरुक्तत्वाद् 'छक्षणयेति वा ज्ञानार्थत्वात् 
केश्चिद्याखयातृभिः परित्यक्तम् , तत्तावदुपर्थस्यनि दृष्टाथत्वादिति कैश्चि 
दन्तेन । स्वयं तु सम्रथेयते तदुच्यतदति । पूवभाष्ये आनन्तथ क्कश 
दस्य न बाच्यनिस्युक्तम् , इदानीं तु तस्यानन्तयं चाच्य यद्यपि, त. 
थापि शौ ताथैपरिग्रहे ऽध्ययनस्य इष्ठाथेता व्याहन्यतेति तदविरोधाय 
पूचकारुतामात्रमेवा्थो लक्षणया प्रहीतव्य इत्युच्यतदहति । अपरमष्य- 
विरोधक्तारणमाह भन्येति । इण् गतावित्यस्येदं रूपमित्यर्थः । पतश्चेव- 
मपि सम्मवतीत्येतावन्मा्रणोक्तम् ॥ ८९ ॥ ९९ ॥ 

परमाथेतस्त्वभ्ययनप्रकरणात्समुदायप्राक्िद्धवबदीयस्त्वाच्चाध्यय- 
नसेवार्थो ना ऽयिगतिः। 

"न चद् स्नानःमित्थादिमाष्या(२)ऽथमाह यस्त्वेनमिति । पवं वक्ष्यमा. 
णप्रकारेणाऽविरोधस्ुतेदुबेखाप्ुवनमानज्न ज्योतिष्टोमादिवत्फलाप दी 
क्षितस्नानवत् सस्कारसरूपं वा स्नानं स्पत्य यो मन्यते तस्योत्तर. 
मिदं भाष्यमिति । तदवोत्तर दशयनि इहेति दयेन । ब्रह्मचारिधमैस्या 
ऽस्नानादिनियमस्याऽनिदिएवध्ररक्रधिमपेक्चमाणस्याऽवधिचिविरयमपे 
क्षितत्वात् । नाऽऽप्नुवनमान्नविधानमनपेोक्षतत्वात् । अतः स्नानश्यन्दरेन 
स्वचिरुद्धस्याऽस्नानस्य तत्सह वारणां च धममणां निच्ातेरश्ष्यते, वेद - 

(१) शा भा अण १पा०१स् १। 

(२) नवेद स्नानमदष्टाथं विधीयते, किं तु लक्षणया ऽस्नानादिनियमस्य पव्, 
खान् वेदाऽष्ययनखमकारमाहु. । सा० मा० अर पार १ सू० १। 
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अवधित्वमनाथित्य सोऽवसानमपेक्षते। 
तत्ताऽपेक्चावक्ार्स्नानमस्नानारिनिवतेनम् ॥ ९४ ॥ 
विरोधसाहचयाभ्यां दष्टाथत्वेन लक्षयेत् । 
तस्माद् ध्ययनस्नाननिज्ञासाक्मवाचिनाम् ॥ ९५ ॥ 
ट छाथत्वाय(१) शब्दानामेव व्याख्ययमाश्चिता । 
स्नात्वा जिज्ञास्षतानाऽपि ननु वद् न बाधते ॥९६॥ 
लेनाऽविरोधिता तस्ये (लयवे वदत उत्तरम् । 
यथेवाऽध्ययनाट्स्नानं स्मयते समनन्तरम् ॥ ९७॥ 
तथा ततः परोऽष्यन्यः पदा्थाऽन्यः परस्ततः । 
ततथा वदयकलेव्ये बाघे स्नातस्य कस्य चित् ॥९८॥ 
थोग्थत्वादागते काटे प्राथम्घात्स्नानबाधनम्'। 

मधीत्य स्नायात् . अस्नानादिकः वज्ञयेत्, अध्ययनसमािरव तस्या 
` ऽवधिरिरिति। सवैधघमीणां चाध्ययनाङ्गत्वात्तस्स मापो निषृत्तिन्यायप्रापतव, 
न्यायसुरत्वाच्च स्युतटक्षणाथत्वमदोष इति । 

प्रकरणार्थ॑मुपसंहरत्ति तस्मादिति । 'स्वाध्यायोऽध्यतव्यः इतस्यध्यय 
नवाचिनः शाब्द स्याथौवयवाधनाथस्वे यद्याख्याते, यच्च स्नानशाब्दस्या 
ऽस्नाभादिनिच्रु्तिपरत्व, यस्च जिक्ञासाक्रमवाचिनोऽथशब्दस्य गुरु 
खानङ्गात्तेहयच्चात्परन्व, तन्र सवन्न दण्ाथत्व कारणामात। 

अत्र चोदयति स्नाव्वेनिं । स्नात्वापि शयथ जिज्ञारयमने वेदस्या 
&<न्क्य न भवति,अतः स्मुत्वचिसेधा थमेवं क्रियताम् इति। परिहरति 
एवं बदत इति बाधन मन्तेन । भवेदप्येवं यद्यविरोधो भवेत् । पफवमप्यस्ति 
विरोधः, “सनात्वा भायाम् उपगच्छेदि'ति स्नानानन्तरं गाहस्थ्यचि- 
धानात् । तततः परमपि कृष्णकेशो ऽभ्मीनादधीते' त्यादिश्चुतराधानादि 
कसेच्यम् , तद्वदयकन्तैव्ये कस्य चिद्धाधेऽध्ययनानस्तरभुपनिपतितो 
विचारस्तत्काखवसि स्नानमेव बाधते । कि चाऽविदुषोऽधिकाराभा- 
वात्पागेद कर्मभ्यो विद्याऽजेयितव्या, न चान्तरेण विचार तद्जनं 
सस्मवति । अतः स्नानाश््रागेष विचारः कत्तव्य इनि | 

पव स्नानस्याध्ययनानन्तयेवा धमुक्काऽजेवाधिकरणभुद्ाहरति 

( १ ) दृशथत्वेनेति कचित् पा० । 

७ शो 
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सोऽयं(१) पाठक्रमस्याथाह्ाध हत्यवगम्यते ॥९०॥ 
गुणप्रधानथोवापि विराधाद् गुणचाधनम् । 
स्नानोपरुश्चिता चाज निघृत्तिगुरुवेदमनः \ १००॥ 
विरोधित्वेन बाध्यत न तु मघ्वाद्मच्तणम् । 
तस्माद् गुरकुखे ति्ठन्मधुमांसादययवजेयन् ॥ १०११ 
जिज्ञासताऽविरुडत्वाद्धममिलयदगभ्थते । 
गुरुगेह निधुत्त्थशो यावच्च न समाप्यते ॥ १०२॥ 
तावत्सकरवावित्थान्न स्नानं पयबस्थाति । 
गुरुगदहादनाघुततः स्नातकोहिन कथयते ॥ १०३ ॥ 

सोऽयमिति । शखानस्याध्ययनानन्तरयं पाटप्राप्तमथेक्रमेणाभ्ययनप्रयोजन. 
निवन्धनन जिक्ञासानन्तर्यण बाध्यत्ते। पाकहोमयारिव । अथक्रमो हि 
पाटक्रमस्य बाधक(२) इति पञ्चमे वक्षते) नमु छापत्ययात् श्चुतिक्रमो 
ऽयं न पारक्रमः । सत्यम् । श्चुतिक्रमोऽपि भवन् स्छतिगतत्वन विप्र 
एाथेत्वात् पाठक्रमतुदर्थ इति पाठक्रम उच्यते । अथ वा काप्रत्ययस्य 
पुषैकाटथाचिस्वाच्सपरश्चुत्यभावाभिप्रायणोक्तमिति ॥ ९२ ॥ ९९. ॥ 

अधिकरणान्तरमुदाहरति गुणेति । क्रमो हि पदाथानामङ्धम् । तदि- 
हाध्ययनस्नानयोरानन्तर्ये समाश्रीयमाणे प्रघधानभुतमध्ययनमेषव पयो- 
जनाभावाद् बाधितं स्यात् । अतस्तदनुरोघन क्रमस्यैव बाध इति । 
पवं स्मास्य क्रमर्याऽविङेषण बाधमभिधाय सम्प्रति क्रमं विशि 
नष्टि स्ननेति । खानदरृश्चिताया गुरकुलनिच॒त्तरेवाध्ययनानन्तयं बाध्य. 
ते । तस्या एव विच्ारवि सोाधत्वात् । न तु मध्वादिभक्षणस्य, अवि 
रोधित्वादिति 1 ततश्चेवमनुष्ठातव्यमिस्थाह तस्मादिति । किमेष सति 
दारसंग्रहोऽपि कत्तेडयः, नेत्याह गुरदेति । गुरखुगेह निनव्रन्तिर्यावन्न भवति 
ताचत्ल्लानम् अस्र(नारिनिवत्तेन स्मुल्युक्तं न पयेवस्यति । तदप्यैवसा 
नेच स्नातको न भवति । एतदेव बद्धप्रयोगे द्यति गुरदादिति । 
॥ १०० ॥ १०३ ॥ 

(१) हेय इति क्ि° पु०्पा० । 
(२) “पाठक्रमो हि बाध्यते श्रुत्या अर्थेन च इत्यारभ्य “(तथाऽर्थेन कत; १अथप- 

रत्वात् ! भथोथं सरव प्रधानाथैम्” इति शा भ्ये अ.५पा.४्स् १। 
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लत्परत्वधिधानाच न तावदारसङ्ग्रहः। 
घ्याख्याय कीर्तिता चाच स्नायादि ति(१)पुनःस्खदिः।॥१०२॥ 

समावतिंष्ट मेत्यादि स्शतेयंद्यप्यनन्तरम्। 
विषरीता्थमित्यस्मात्तक्ाक्य।द् पनीथते ॥ १०५ ॥ 
अथक्ाब्देन यो बाधः पुरस्तादुपवरणितः। 
न्मान्रस्येव(२)वाघोऽज ट छाथत्वत्प्रदाशितः ॥१०६॥ 

स्ातिप्राक्षभिदानीं तु मधुमांसाद्यवजनम् । 
प्रतिषघन्नदछायं सुन्रकारो न शोभने ॥ १०७॥ 

ततः किमित्यत आह् ततरतेति । ख्ातक्रस्य हि भायाचिगतिः स्म 
यत्त । न चाऽस्रमाप्तत्रह्मचारेधमेः स्नातको भवति, अतो न दारसप्रह 
दति । अत्र मष्यं “वद्मघ्त्य स्नायाद् गुरक्ुरखाम्मा समावर्तेत. 
दएाथनापरिहारयेव' (३)इति । तदसगता् मत्वा धिदा व्याच 
म्याद्ययिति । पृत्रेमघीत्य स्नायात् इति अस्नानादिनियमपयैवसानार्थतां 
स्म॒तेव्यांख्याय तामेवायुकीर्तितवान् । अयमेवाथो ऽस्याः रमरुनेरिति 
भाष्याथ इत्यथे. ॥ २०४६ ॥ 

गुरकुकान्मा समावन्तिष्टेत्येतक्त स्थुतिविपरीताथेत्वात् ततोऽपने- 
तढ१मित्याह समावर्तिषटेति ॥ १०५ ॥ 

अपनीतस्याथैमाह अथेति । स्प्रतेठक्षणाथेतासुक्का तस्प्रसङ्गाइथं. 
वाड स्यानन्तथ स्वरूपपरत्वं हित्वा गुख्कुरखात्मा समावर्िषेद्येवपरत्वं 
यदुक्त, तत्रापि शछ्थेत्वमव कारणम् हस्ये तदनेनाच्यते, न हि भाष्य 

कारणेदरुक्तम् शति । अथ वा न सवस्य स्खत्यथस्य बाधः; तु गख 

कुखनिश् त्िमात्रस्येत्यभद् द छा धत्वे कारणामेस्याह तन्मात्रस्येति ॥ १०६ ॥ 

पतदेव विन्रृणोति स्तीति । इदानामघाते वेदं स्द्घतेप्राप्त मधुमा 

साथवज्ञेन धर्मजिन्नाखायामविसेधि प्रतेषेधन्नदष्याथत्वेन प्रतिषधन्न 

चतद्यक्तामात ॥ १०७ ॥ 1 . 

नय स्द्रतिबरेन गुरूगेहान्नि्नचिः, पुनः भ्रवद्ो धमाजज्ञसायाः का 

(१) स्नानादिति सु° पु° पा । (२) तस्मात्तस्थेवेति छि° प° पा० । 

(३). "बेदम्धत्य स्नायाद् , गुरकुखन्मा समावतष्ेति-अदृताथता परिदारायैव । 

तैभ्माद् वेदाध्ययनमेव पूवेमभिनिवत्यानन्तर धमा जिज्ञासितव्य, इतिं भथशद्रस्य 

सामथ्य॑म्" शा. भा अ. १पा.१सू. १ 



क 
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निधत्य गुरुगेहाच्च जिज्ञासा पुनम॑व्त् । 

प्रवराः सोऽप्यद्ृष्टा्थं इति नैवेह सूत्रितः ॥ १०८ ॥ 
निगमो हि करताथेस्थ दृष्टाथों गुर्वेदमनः । 
स्मयते तस्य नार्थः स्यादकरृताथस्य निर्गम ॥ १०९ ॥ 
अथराञ्द्प्रा्िङ्यव(१)वेदग्रहणहेतुला। 
आनन्त्य पदे क्ित्वादतःशन्देन एकि पुनः ॥ ११०.॥ 
योग्यत्वमयकराब्देन यद्यपि प्रतिपादितम् । 
तदेव हेतुरत्राते नातःराष्दादिना भवेत् ॥ ९१ ॥ 
लक्षणं पुरुषस्येव तदा तद्धि प्रसज्यते । 

विसोधः ? अत आह निवरच्येति। इदं खाद्य प्रागन्यथा परिहनम् । इदानी 
त्वदृ्ाथेतया परिषहि्रत इव्यपोनर्कथम् । गुरुगहावरस्थितस्येव द्य कृ- 
ताथस्य यद् गुरुगेहान्निवततेनं प्रवदाश्च तंदुभयमदष्टा्ं स्यात् ॥ १९८॥ 

नयु "वदमर्घस्यि स्नाया' दिति वाचनिक लिष्करमणमहष्टाथतयापि 
क्रियमाणं न दुष्यति इट्यत आह निगम इति । सत्यं यद्यदृषटाथों निरेमः 
स्यात्, अयन्तु इताथेस्याश्चमान्तरनिवेश्ाय गृखगेहान्निगमो दशरथेः 
स्मर्येते । अतो ऽकृताथेस्य निगमो ऽन्थंक इति ॥ २०९. ॥ 

अतः छान्द मिदानीं व्याचिख्यासुस्ताव दाश्चिपति अथशब्देति । शटा 
थं ह्यध्ययनानन्वयेम् । यदि चाध्ययने जिन्नासायां हेतुः स्यात्ततस्त- 
हानन्तयं दृष्टां भवति नान्यथा । अतो ऽथशब्देनैवाध्ययनहेतुता सि 
दधति किमतःश्ब्देनति ॥ ११० ॥ 

परिहरति योग्यतवमिति। अध्ययनेन ध्मजिक्लासाया योग्यत्वं भवती. 
स्येतादद्रा हेतुत्व यथप्यथकढ्देन सिद्ध, तथापि तस्येवायुषठानदेतुस्वं 
घक्तुभतःदाष्द इति ॥ ११९१ ॥ 

पतदेव दिन्रृणोति लक्षणमिति । एवंषिध' पुरुषा धमजिक्नासाऽधि- 
कारीस्येतावदथशष्देन खिद्यति । जिक्ासाहेतुश्च फरुधिन्वादि सम्भ 
वेदित्ति । फलाथित्वकष्देन कामश्ुत्तयोऽभिधीयन्ते । कामश्चुतयो हि 
विद्यार्थित्वात्तत्सिखयधं विचारमाक्षिपेयुरिति सम्भाव्यते । ताश्चद्धिधां 
प्रयुञ्जोरस्ततः शुद्धमधिष्कत्य दयुद्धस्यापि प्रयुञ्जीरन्, ततोऽध्ययनकवि- 
धिरेव विचारस्य भयोजक इति वकतुमतश्ाब्द इति । पतदुक्तं भ. 

(१) प्रसिद्धेव शति लि, पु, पा, । 
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जिज्ञासाथाञ् हेतुत्वे फराचित्वादि सम्मवत् ॥११२॥ 
अतःचाब्दगृहीत वा तच्नाऽध्ययनमाननितम् । 
हेतावकथ्यमाने 1हे मङ्खलाद्यथतां बदेत्(*) ॥ ११३॥ 
स्नानबाधस्थ वा हतुरतं इत्युच्यत पुनः । 
योग्यस्याऽधीतवेदत्वान्नावस्थातु दे हाकयते(२)॥ १९२ 
..सन्वाच्येच्छाऽऽन्तरं कम ज्ञाने व्याप्नोति तावता । 

वति । चेदाध्ययनानन्तरमत पएवाधीतवेदत्वात्कारणाद् तद्ध घ्मजि- 
क्षास! कन्तव्येति । अध्ययनविधिर्हि भथकज्ञाना्थतया अध्ययनं विद्- 
धाद्नचारमन्तरेण तद् लम्भवाद्िचारमाक्षिपतीपति अधीत वेदे तूष्णी 
मवस्थातु न रम्यते । अध्ययनचिधिश्च याणामेव वणानां प्रृतानासु 
पनयनसस्छृतानामध्ययनं विचार च विधत्ते । तेषु च विदत्छु लब्धेषु 
कामश्चुतयो नाऽविद्वांसमाधह्ृत्य तस्थ विया भरयुक्जत । ततः द्युद्रधि- 
कारो निवत्ते । ततः प्रयोजनवानतः शब्द् इति ॥ ११२ ॥ 

परिहारान्तरमाह अतः शब्देति । कथमित्याह हेताविति । ब्र्तस्यदहि 
दतस्वमरतः शब्दो बदति; तेन यस्य चुत्तस्य हेतुत्वं तदतःशब्देनाभ्पे 
क्षितमिति प्रत्ययादध्ययनानन्तयाक्तिद्धः। अन्यथा मङ्गराथताऽप्य- 
थशब्द्रस्याशङ्खत । यद्यपि मङ्गल्यमन्याथनीयमनोदङम्भादिवत अ 
थशब्दस्यानन्तयवाचिनः प्रस्तङ्गिकं प्रयाजनं नाभिधय; तथापि 
यत्किचित्कियानन्तयमथप्राप्तमयुवदन्मङ्गलाथतया प्रयुक्त इति सम्भा 
येतेति ॥ ११३ ॥ 

परिहारान्तरमाह स्ननेति । जिक्ञासादेतुत्वे ऽध्ययनस्याथशब्देन 
प्रतिपादितेऽपि तस्येव स्नानवाघदेतुत्वमभिधातुमतःराभ्व् इत्ति । 
स्नानबाधदहेतुर्वमेव विवुण्णेति योग्यस्येति ! अधीतवेदतया विचार्यो 
ग्येन क्िप्रमेव क्माधिक्ाराय विद्धक्ताये यतितव्यं न स्नातव्यम् ॥१९४॥ 

अश्र भाष्यं “धम जिक्षासितमिच्छेत्” (३)६्ति । तन्न सनादीनामपो- 
भरकछश्चमाह् सन्वाच्येति साददध॑दयेन । सन्वाच्या तावदिच्छा भान्तरं समां 
नपदोपात्तं ज्ानाख्यं कमं आप्नोति तत्कर्मिक्रेद्यथेः । तेन तावता स. 
सप्रत्थयपयंस्तन भागेन सेव श्निच्छेव गम्यते, नतु विध्या्ेकम्। 

(१) मङ्गखायप्यसतै इति कवनित् पा.। (२) रम्यते इति क्वचित् । 
(३) धर्माय हि वेदवाक्यानि विचारयिलुमनधीतवेदो न शक्नुयात् । अतः=एतस्मा- 

व्छारणादनन्तर ध्म जिह्ञसिदुमिच्छेदिध्यत.शब्दस्याथः । (शा०्माण्ञप१-पा०१-सूु०१) 
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(प् € £~ [8 ट ^ च 

ज्ञानोप तजन सेवनतु विध्यद् गम्यते ॥११५॥ 
1 3 © © 

इषस्तु कम चाद्यः स्यद्धमः माका भ्थवा दयम् | 

समानकतृकत्वं तु तुमुनाक्त छिडम विधिः १११६॥ 
एवं विषयनानात्वान्न का चि(*)त्पुनर्क्तताः | 

क क @ ९४ [न [द 

सू चितच्छाभे निषत्ते दितायच्छा ऽज सुलिता ॥११७॥ 
क क © डे 

प्रकत्या विक्रुतियस्ताचतुथ्यन्ता समस्यते । . 
0 ॐ म अय् 

लादयथ्ये(२) यूपदाचादां तेना स्मिन्नसमासता ॥११८॥ 
= । द 0 € अ [4 

सा हदि तस्य'स्यनेनाक्ता धमस्पेव्येष विग्रहः । 
© ॐ क 4 [अ 

धप्रायेति तु ताद्य षष्ठी च्रत्तति कथ्यते ॥ ११९ ॥ 
0 

इवस्त्विषिधातुघाच्याया इच्छाया बाह्यः पदान्तरोपान्तो धमः कमे । 
सेव ज्ञनेच्छैव वा, द्वय वा घमश्च ज्ञनेच्छा च। अतो भिन्नविषयेख्छावच- 
नत्वात्सन्निच्छत्योरपोनसक्तथं, लिङ्तुसुनोस्त्व्थन्तरवाचित्वास्स्पशटमे. 
घा ऽपौन सूक्तमिति । नन्वकेव क्ञनेच्छा सूत्रिता तत्कथमिच्छाद्कयोप।- 
दाने भाष्ये ऽत आह सूतरितेति । सूत्रितामेवेर्छामामैनेवंतोयितुभिच्छा- 
न्तरमुक्तमितिन दाषः । न चच्छ।विषयपिर्छान्तरं नेष्यतइति बा. 
च्यम् । मन्दाश्चीनां भोज्नेच्छायामिच्छादरंनात् ॥ ११५ ॥ ११७॥ 

“धममाय जिज्ञासा धमनजज्ञासे'"ति म।प्यं(३) तदा क्षिपति परकसयेति । 
यञ्च हि ताद्य चतुथं समस्यते तत्र विक्ृतिरेव चतुर्ध्यन्ता भरदा 
समस्यते, यूपदाकौदे दद्येनात् । तथा च बात्तिककारेणोक्तं न्चतु्त- 
द्य प्रकतिविषृतिम्रहणं कन्तेष्य'मिति । नच सामथ्यप्रदशनाशं व- 

दिति वाच्यम् । तथ! सति "समथः पदविधयिःरित्यनेनैव सिद्ध तद्ध 
णस्याऽकत्तव्यत्वात् । अतो बाचनिकमेवेदम् । न च धम जिन्नासाबि- 
कारः, तस्मादसमास इति ॥ ११८ ॥ 

परिहरति साहि तरस्थति ! “सा हि,तस्वेः? त्यनेन भाष्येण ददधितो धर. 
स्य जिन्ञासत्ययमन्र धिघ्रहः । तेन षष्ठीखमासोऽ्यं न चतुथ्लमासं 
इति । कथं तदहि धमायेति भाष्यमत आह षमंयेति ॥ ११९ ॥ 

नु तदध्येचिघक्षायां चतुर्थ्येव प्रभोति म ष्ठ । ततश्च समा, 

(१) क चिदिति पार । (२) तादुशे इति छि० पु° पा०। 
(३) धमोग जिज्ञासा धमेजिक्तासा। सा दि तस्थ ज्ञातुमिच्छा । शान्भाग्अ१ 

पा.१सू*१। 



(भ धमेजिक्ञासासूषम् १ ३१ 

प्राघ्नोत्यन्न चतुथर्यत्र विक्ोषयदिवक्षितः । 
सामान्यस्य विवक्ाधां तारकं कथ्यते कथम् ॥१२०॥ 
सस्चन्धसाच्र एवेषां षष्डुधत्पन्ना तथापि तु । 
विश्षनिष्ठता तस्था जाद्थक्रारण वण्यते ॥ १२१॥ 
साधनाथासता चाज पृवपक्षाथगो चरा । 

, अन्यसाधनमन्यस्य साघनामास उच्यते ॥ १२२॥ 
करत्वं पुरुषार्थस्य तदधं च क्रतोरिति । 

` साऽञयुपपस्तिः । सस्बम्धस।मान्यविषक्षायां तु नादथ्यं षष्ठीव्ययुक्तमिति 
चोदयति प्रानोतैति ॥ १२० ॥ 

परिहरति सम्बन्धेति । न षष्ठी तादश्यैमरसिधत्त इति त्रमः । किन्तु 
सभ्बन्धसामान्यमेष, तस्य तु निर्विकशषस्याऽनुपपत्तेः ताद््यरूपविश्यष 
निक्त श्वमौयःति भाष्येण दद्ितति ॥ १२१ ॥ 

क्र समस्तस्य वक्ष्यमाणस्याऽ्थेस्यास्स्यां परतिक्ञायामन्त्मावं कथ 
यना भाष्यक्षारेणोक्तं "स फथ जिज्ञासितन्य' हस्यादि(र) । तत्र खाध- 
नाभासपर्दं ताबहथाचष्ध साधनाभासता वेति । कथमेतादेस्याह अम्यसा- 
धनमिति ॥ १२२ ॥ 

षतदेधोदाहर्णेन दर्षयति क्रत्वथमिति । करत्वं (२)पणेमयीत्वादि 

पुरुषार्थस्य अपापन्छोकधवणादेः फठस्य साघनामासम् , पुरुषाे(३)च 

गोदाहनादि क्रतोः साधन।माखामिति । पतासां पतिज्ञानां व्याख्याप्र. 

देश्ष द्ीयता भाष्यकारेण को ध्मः कथङ्श्चण इति दयं चोदनासु 
रेण व्याख्यातमित्युकत्वा अवरिष्ट राषलश्चषणन व्याख्यात (४)मित्यु 

(१) सं कथं जिज्ञासितव्य ४ को धमेः, कथलक्षण", कान्यस्य साधनानि, कानि 

साधनाभासानि, किपरशवेति १ । शा० भा० अ०१ पाप सू१। 

(२) "द्रव्यसंस्कारकरमश् पराथैत्वारश्ुतिरथवाद् स्यात्त” (जे०सू०४- ३-१) इति 
सूत्रभाष्य सिद्धान्तितम् । ५ ॥ 

(३) “यसिमिन्श्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिग्साऽथरक्षणाऽविभक्तत्वात् (जे०सू०४-~१- 

२) इत्यन्रद्ितीयवणेकेनेतत्साधैतम् । ॥ 
(४) तत्र को घमः कथंलक्षण इति एकेनेव सूत्रेण व्याख्यातं चोदनालक्षणोऽथो 

ध इति 1 कान्यस्य साधनानि, कानि साधनाभासानि, परेति शेषरक्षणन न्ाद्या- 

तम् } क पुरुषपरत्व, क वा पुरषो गुणीभूत", एतासां अरतिङञानां प्ण्डिस्य एतत् सूतम् , 

अथातो धमजज्ञासेति । शा०भाग्१पा१सू१। 



३२ व्या यरनाकराहयग्या स्यासहितेश्ोकवााकके 

काषलक्चणक्ान्दश्च कृट्स्नशाश््राववकश्चथा ॥ १२३1 
प्रलिडः शाक्यते ज्ञातुं प्रासिद्धत्वान्त(१) नष्यत। 
अप्रसिटस्त्वशाक्यत्वान्नतरासित्यता ऽज्रवीद ॥१२४। 
लिज्ञास्थः सकहायाडमेः मयस्करत्तया ऽपि च। 
असादेग्धो ध्याजिज्ञास्थो यो वा स्थान्निष्व्रथाजनः१२५॥ 
स्वरूपादिषु धमस्य दविधा विप्रतिपद्यते । 

कमः । हेषटक्षणश्नब्दश्च तृतीये भासः! नच तश्च सव इयाद्यायते, 
सतः कथम्रिदम् हइत्याशङ्चाह शेषलक्षणेति ! हष च तद्ृक्चण चेति ॥१२२॥ 

अन्न भाष्यकारेण शाञ्जसमस्बन्धपाक्षिपतोक्त “घमः प्रसिद्धो षा 
स्यादप्रसिद्धो बा । स चस्रसिद्धः, न जिक्चासितञ्यऽ्थाऽप्रसिद्ध न- 
तराम्» (श्ान्मानर्यर्पा१स्०१) इत्ति। तस्याऽथः । धर्मोऽस्य शाख. 
स्य प्रतिपाथमानतया प्रयोजनमिति वदता सुत्रकरेण यस्तेन प्रयोज- 
नेन सह प्रतिपाद्यत्रतिपादकभावः सम्बन्धः सोऽस्य रशराखस्याऽ्वता- 
रदे तुः सम्बन्ध इति सूचितम् । तदुक्तं “ज्ञा प्रयोजने चेवश्तिवा 
न्तिके । स चायं सम्बन्धा न हाखरावतारहेतुः सस्मवाति धर्मस्याऽजि- 
ज्ास्यत्वात् । न हयजिक्ञासितप्रतिपादकतया शाखारस्मः स्स्भवत्ति। 
“तदेतदनथकं धमजिक्ञासाप्रकरणं”” धमलिक्ञासारम्भकास्नमित्यर्थः। 
अन्न च^अथा.ऽप्रकिद्ध नतर" मित्यतिशषयो द्रवः) त दृर्वयाति पर 
सिद्ध इति । जिन्ञासाश्ाब्देन प्रकृत्या ज्ञानं भरत्ययेन चच्छोाख्यते । तच ध्र. 
सिद्धे ज्ञानमस्ति, इच्छामात्र तु तत्र नास्ति, अप्रसिद्धेतु क्ानमिच्छा 
चोभयमपि नाश्तीति अतिश्चयोपपकत्तिरेति ॥ १२४॥ 

"धमे ्रति"्त्यादि (र)परिहारभाप्यम् । तत्र धर्मस्य लिज्ञास्थत्वे 
कारणद्धयसुक्तम्? विपत्तिपस्या सांरायिकत्व, स हि पुरुषमिस्यनेन 
प्रयोजनवत्वे च । तदुभयमपि दशयति जिज्ञास्य इति । पतदेव ऽयति. 
रेकसुखेन विद्धणोति असदिग्ध इति ॥ १२५॥ 

सन्देदषतुं धिप्रतिपन्ति विद्णोति सखरूपादिषिति । धर्मरुवरूपादीनां 
(१) प्रसिद्धत्वाच्नेति पा०। 
(२) अथवाथवत् । घमं प्रति हि विप्रतिपन्ना बहुविद्"› के चिदन्यं धर्ममाह", ॐ 

चिदन्यम् । सो ऽयमविचाय्य प्रवतेमानः ® चिदेवोपाद्दानो विहन्येत, अनं च ऋच्छेत् 
तस्माद्ध जिज्ञासितव्य इति ! स हि नि.भ्ेयसेन पुरुष सेय्युनक्तीति प्रतिजानीमहे । 
तदभिधीयते “ चोदनारक्षणोऽथे। धमे” इति । शा० भा० अ१ पा१ सू१। 



चोदनाधूत्रम् ३ ४ 

पूष प्रमाणरूप।भ्यां पादेनास्य नैर्णयः ॥ १२६ ॥ 
(स्थिते वेदप्रमाणत्वे पुनवीकयार्थनिरये । 
मतिबहूविदां पुसां सायान्नोपजायते ॥ १२७ ॥ 
के चिदाहुरसावथः के चिन्नाऽसावयं त्विति । 
ताज्नेणयाथमप्येतत्पर चासं प्रणीथते' ॥ १२८ ॥ 

इति प्रतिज्ञासूत्रं परथमं समाप्तम् ॥ 
पी रि |||» 

चोदनालक्षणोऽर्थो धमः(१)॥ २॥ 
धमं साप्रान्यतः सिद्धे प्रमाणं चोदनोच्यते। 

मध्ये पूवै तावद् द्विधा विप्रतिपत्तिः क्रियते । किथ्रमाणको धमः, किस्व. 
रूप इति च । तदस्थाऽऽदयस्य विप्रतिपत्तिद्धयस्यानेन पदिन ननिणयः 
क्रियत इस्याह पदेनेति । अत्र हि प्रत्यश्चादिनिसकरणन चोदनप्रामाण्यं 
साध्यते । तस्साधनादेव च तद्रम्याऽच्चिहोन्नादि धमो च चेत्यवन्दना- 
दिरिति स्वरूपमपि सविशेष कथित मति । पतच्च निरपेक्चप्रामाण्या- 
भिप्रायेणोक्तम् । चोदनैव हि निरपेश्च परमाण, तस््रामाण्यं चहैव पादे 
सिद्धम् । उपरितन तु पादत्रये तदेकवाक्यतया तन्मुखतया चाऽथ 
वादादीनां प्रामाण्य साध्यते । अतः समस्तोऽध्यायः प्रमाणलक्षणमेच। 
चोदनायार्त्विहेव सिद्धमित्यभिप्रायः । तथा भष्यमपि 'पकेनैव 
सुज्रेण व्याख्यातम्” दति स्वतन््रप्राम्राण्याभिप्रायमेवेति ॥ १२६ ॥ 

पवमाद्यषिप्रतिपकत्ि निणयस्थ।नं चेकत्वा विप्रतिपस्यन्तर निर्ण 
यस्थानं च द्रौयनि स्थिते इति द्येन । पकमभदरिनामक्ञानां च 
सदाय।ऽनुत्पत्तवहुविदा मित्युक्तम् ॥ १२२७ ॥ १२८ ॥ 

इति श्रीपाथसारथिमिश्रविरचिते न्यायरत्नाकरे प्रथम प्रतिज्ञासूत्रम् ॥ 

। -------४ ७२९ श्व्वि------- 

इदानी शाद्लमार मते चोदनालक्षणो ऽथो धम इति । 
तद्धाचष्ठे धमै इति । यो भ्य निप्प्रमाणकप्रत्यक्चादिध्रमाणकचोदनाध्र 

( १ ) चोदनेति प्रव्तंकशचब्दनाम । लक्षते ज्ञायतेऽनेनेति रक्षणम् । इत्थ च 
चोदनैव रक्षण करणं यद्विषयकन्ञानस्य तत्वे सति अथतवं धर्मस्य रक्षणम् । अ्थेत्व च 
सुखाधिकदुःखाऽजनकत्वम् । सु° । 

५ षरो० 



४४ न्यायरनाकरार्यव्याख्या सहिते शोक वातिके । 

स्वेषपादेस्ततः सिद्धिः, रवषूपं वेह सज्यते ॥ १॥ 
ब्रथनेकेन सत्रेण श्ुस्पयोभ्पां निरूप्यते । 
स्वरूपे ऽपि हि तस्योक्ते प्रभाणे कथ्वतेऽथतः ॥ २॥ 
किमादथपेलितेः पणः समर्थः प्रस्थो विधौ | 
तेन प्रथ्तकं वाकथं हास्रेऽस्मिन् चोदनोच्यते ॥२॥ 

माणकसवाद्ीनां विगप्रतिपत्तिषिशेषाणां तिषयभुतः साधारणास्पानधमेः 
पदार्धः स वोदनाप्रमाणकः। चोदनेष तस्य ध्माण न प्रत्यक्षादि। 
चोदना च तश्च प्रमाणमेव नाऽप्रमाणम् , इयेवं धचमोनुवादेन परमाणि 
धिरिति । कथं तर्हि तस्त्वरूपविश्षयोः सिद्धिरत आह स्वरूपददेरिति। 
आदिशब्देन विक्लेषोपादानम् । प्रमाणमेचेति पमाणविधेरेवाऽर्थात्तद्- 
गम्यस्याग्निटोत्रादे धै्मत्वमस्त्येव न तु नास्तीति धमेस्वरूपसिद्धिः । 
सेव प्रमाणमिव्यव्षारणाच्च तद्म्यस्याथिरहोजादेध्मस्वं न चेत्यव. 
न्दनददिरतद्भम्यत्वादिति धम विशेषत्िदधि रिति । विपरीता वा वचनब्य. 
क्तिरित्याह स्वरूप वेति । यश्ोदनारुश्चणो ऽभिदाजादिः न धम एव 
नाधर्मः, स पव त धर्मो न चेत्यवन्दनादिरित्येवं ध्मस्वरूपतद्धिश्चेष 
सिद्धिरिति ॥ ९॥ 

नयु पको धर्मैः इति कर्थलश्चणः इति दवमपि चोदनालक्षणसुत्रण 
व्याख्यातमिति भा्यकरेणोक्तं तत्कथमेकस्यैव सू्स्या्थद्वयसुच्य- 
त ऽत आह द्यम त । सत्य दयमुच्यत, क तु श्ुत्यथाभ्या न श्ुत्य्, 

न द्यकस्थेव चाक्यस्य सति सम्भव वचनय्यक्तिद्धयं युक्तमिति । तत्न 
यथा प्रमाणचिधो स्वरूपसिद्धिस्तथा द्दितम् । स्वरूपविधावपि प्रमा 
णसिद्धिमधौदश्येयति स्वरूपे इति । यदा हि चोदनागस्यस्य धर्मैत्वमित. 
रस्य च धमेत्वामाव उक्तस्तदाऽथांश्चोदनायाः प्रामाण्यं प्रत्यक्चदेश्चा- 
प्रामाण्यं सिद्धधतीति ॥ २॥ 

°चोदनेति क्रियाया प्रवक्तकर वखनमाहु'(१)रिति भाष्यम् । तच्च प्रव. 
तकं वचनमिति कि प्रत्ययमाज्ं विध्यभिधायित्वादुख्यते, यद्वा तन्मा 
जस्थाऽप्रस्यायकत्वात्पदम्, अथ वा वाक्यम्, इति वुशुत्ायामाह 
किमति । किं केन कथमित्यपेष्षितैः साध्यसाधनेतिकनेन्यतांशेः पणः 
प्रत्ययो विधो पुदषप्रवर्तने समर्थो मवति । तस्पुरणं च वाकयन । सतो 

(१) चोदना इति हि क्रियाया प्रवतैक वचनमाहुः । भ्वायैचोदितः करोतीति 
दि दद्यते । शा. भा.अव्पा१सूर। 



चोदनापूत्रम् २ ३५ 

चोद्नेच प्रमाण चेत्येतड्मेऽचपारितप् | 
साकाह्ुभिति मन्वानो युक्तटेशं बये.स्पृशत् ॥ ४॥ 
सम्भाव्यते प्रभाणत्वं कार्दश्येवकिघष्वपि । 
इन्द्रिथादरक्षामय्यं वक्ष्पमाणमनदीदिद्ात् ॥ ९॥ 
अत्यन्ताऽसस्यपि ज्ञानमर्थं छब्द; करोति हि । 
तेनोत्सगे स्थिते तस्य दोषामावाद्प्रमाणता ॥६॥ 
चो दनेत्यव्रची चाच शान्दमान्नविवष्चया। 
न हि मूतादिविषयः कञ्िद्स्ति विधायकः ॥ ७॥ 
इन्द्रिथादिव्युदासेन शब्दो याचन्न साध्यते । 

वाक्थमेव प्रवत्तेक चोदनोख्यते ॥ ३॥ 
"चोदना हि भूत भवन्त भविष्यन्तमथेः(१) मित्यादिमाष्यं भनान्यात्कि 

नेन्द्रिय" भिति च चोदनायाः प्रामाण्ये वदन्येषां चाऽप्रामाण्ये 
युक्तिक थनाथप्, तस्परतिन्ञासुज्रेऽसङ्खनमित्याराङ्कधाह चोदनेवेति । सम्भा- 
वितो हि प्रतिक्ञातोऽथ हेतुना साध्यते) शाब्दस्य च नित्यं प्रमाणान्तर. 
पररतस्बस्य स्वातन्त्येण प्रामाण्यं प्रत्यक्षदेश्च स्वतत्त्रस्याऽप्रामाण्यमिः 
व्यच प्रतिज्ञात चोदनैव प्रमाणमेवति, तदिद् मवघ।रणद्धयमसस्माचवि. 
ताथे युक्तिखाकाङ्क्षभिति मस्वानः सम्मावनापद् कामां भ्रनिक्ञाद्ये- 
ऽपि युक्तिडेशामस्पृशदिति ॥ ४॥ 

युक्तेलशशमेव दशयति सम्भाव्यत इति । एवंविधेषु भूतादिष्विन्दि- 
यदिरसामथ्यै परत्यश्चसूतरे वक्ष्यमाणमेवाऽत्र दरद्वितमिनि॥ ५॥ 

कथं खम्माय्यते ऽत आह अत्यन्तेति । ज्ञ नेत्पादहेतुर्वं प्राम।प्यहेतुः, 
सति तस्मिन्धामाण्यस्यौत्लर्भिकेत्वात् , शाब्दश्चात्यन्ताऽक्षव्यपि शश्च. 
विषाणादौ श्ञानसुत्पाद्यति । तदिह चोदनाया धर्मज्ञानज्ञनकरल्वादुत्ल 
गेतः प्रां ्रामाण्यमपचादमूतदोषाभाक्षादनपोदित भवति ॥ ६॥ 

माष्ये चोद्नापद् शब्द विद्चेषस्यं विधायकस्य वाचकमपि लक्ष 
णया शाब्दमान्रपर अ्याख्येयभिस्याह चोदनेति । तत्र कारणमाह 
न हैत्ति ॥ ७ ॥ 

इतश्चैषमित्याह इन्यादि । प्रमाणाक्लपस्यहि प्रध्यक्षादेः साम. 

(१) चोदना हि भूतं, भवन्तं, भविष्यम्त, सूक्ष्म, व्यवहितं, विप्रहृष्टमिव्येवैजाती. 
कमर्थं शाक्नोत्यवगमयितुं, नाऽन्यत्. कि चनेनद्धियम् । शा, मा. अ१ पा१ सू२। 

गकि 



३६ न्थायरनत।करारूयव्यारू्यासहितेश्छोकवारतिके । 

ताचच तद्धिरोषस्य कुतो चाऽवसरो भवेत् ॥ ८ ॥ 
निभित्तमाच्रं वोच्पेत प्रमाणं वेह लक्षणम् । 
प्रमाणं त्वपि शाब्दो वा(१)तजज्ञानं वा निरूप्यते ॥९॥ 
पद्ार्षस्तन्भतिवा स्याद्काक्याधोधिगमोऽपि वा । 
पूर्वेषान्तु प्रमाणत्वे फरुत्वं तस्थ गमस्थते ॥ १० ॥ 
ज्ञाने लश्चषणशाच्दोऽयं घदि नाम प्रयुञ्यते । 

चोदनाक्तेस्लद्ा कायं तत्क(ये चाऽपि छक्षयत् ॥११॥ 

निमित्तभाचे चन्दे च प्रमाणे सुखूषच्त्तयोः । 

श्यं व्युदस्ते वद्धिशषान्तरस्येव शब्दस्य भूतादिषु समश्य दश्चैयितव्ये, 
न शडदाधिश्लेषस्य चोदनायाः ¦ किच रशाच्दसामान्यप्रयुक्तमिदं यद् 
शरूनाऽनागतांदिष्ु सामथ्ये न चाद्नाखथ्रयुक्तम, अतः सामान्यसुत 
नेव तत्सामथ्यं वक्तव्यम् । तेनेवं भाष्याथः | चोदनायाः प्रामाण्यं चतरं । 
कुतः । शाब्दस्य हि सर्व॑स्येव ज्ञानजनकत्वेन प्रामाण्यं सम्भत्तति, चान्द 
शआदना, तेनाऽस्याः सस्मवत्यर्तीन्द्रिये ऽपि धमं प्रामाण्येति ॥<॥ 

छश्चणपदं व्याचष्टे निमित्तमात्रमिति । निमित्तं प्रमितेः कास्णमान्न 
प्रमाणं तत्तद्धिश्चेषः करणमिति । करणत्वं च साधकतमत्वमापेक्षिकं 
विवक्चाधीनमिति 1 विक्षामेदेन प्रमाणभेदानाह प्रमाण वेति | प्रमाणं 
वेत्यसिमिन्पक्चे इत्यथः ॥ ९॥ 

प्रमाणथ्रसङ्कात्फल द््रयाति पवैषमिति । शब्दददिनां प्रामाण्ये वा 
कयाधाचमगकसः कट्, तल्छामण्व हनाददुद्धः फरामात ॥ १०॥ 

शाब्दव्यतिरिक्तेषु तञ्क्ानादिषु यदा लक्षणशरब्दस्तदा शछब्दवानि 
ना चोद्नादिश्चब्देन कथं सामानाधिकरण्यमत आह ज्ञने इति । क्षाना।- 
दिष्वित्यथेः । शन्दकाये तञ्ज्ने तत्कार्यघु च पदाथेक्चानादिषु लक्षण. 
था वत्ततश्ति ॥ १९॥ 

निमित्तमात्रलक्षणपश्षे हाब्दप्रामाण्यपक्षे च मुख्यमेव सामानाधि. 
करण्यमित्याह् निमित्तमात्रे इति । 

पतस्च भष्यादुसारण वाक्यमेव चादनेत्यङ्खीङस्योक्तम् । सव. 
व्यव छ सवषु पक्षिषु मुख्यमेव सामनायिक्ररण्यं चोदनापदस्थापि 

यि 1 

( १) वापि शब्दोवेति क्वचित् पा. । 



चोदनपुत्रभ २ ४७ 

सापानाधिकरण्यं स्याचचोदनारक्षणत्वथोः ॥ १२॥ 
द्रस्याक्पाथमाद्षना चषत्व स्थवपायष्यत 

तेषामे्द्रियकत्वेऽपि न तद्प्थेण घभता॥ १३॥ 
अपःसाचनता दषा (नत्य बदाल्प्रतायत | 

के ¢ # छ, = (न छ 

तादप्धण च धमह्व तस्तान्नान्द्रपगाचरः ॥ १४।॥ 

प्रदद्ोनाथमन्नाक्तभिन्दिय सूच्रकारवत् । 
नान्यत्क चात वा च्छदः सासान्यायेःप्रयुड्यते ॥१५॥ 
तदखापथ्यसिद्ये च पुनरिन्द्रिथकीतनम् । 
किं चेति मध्यम हेतु प्रदने प्रयुज्यते ॥ १६ ॥ 

लक्षणपद्रस्येव सोधतेऽनये तिच्युत्पस्या ज्ञानादिषु मुख्यत्वसंभवात् । 
तथा चाक्तम् । 

प्रवत्तेऽहमिति ज्ञानं येन शाब्देन अन्यते । 
स चोद्नोच्यते यद्वा ्रवत्तनफलखा मतिः ॥ इति ॥ १२॥ 

य गोदेहनादि दन्य नौचेस्त्वादिशुणो यागादिक्िया च फल 
साधनत्वाद्धमां नाऽपुर्वादिरति न्रयस्कर भाष्ये (१वक्ष्यते । द्रव्यादि 
च प्रत्यक्षमिति कथे चोदनेवेव्यवधारितमत आह द्रव्येति । नैन्द्रियकेण 
रूपेण धम्रताति ॥ १२३ ॥ 

किं पुनरेषां रूपान्तरं यच्चोदनागमस्यम् । येन चेषां धर्मत्वमिति 
दश्षयति प्रेय इति ॥ १४॥ 

नलु नान्यत्कि चनेन्द्रियमिकतान्द्ियमाजं प्रतिषिद्धम् , न च तावता 
योदनैवत्यवघारणं सिद्यतीत्यत आह प्रदकेना्थमिति । यथा परस्वक्च- 
सत्रे प्रत्यक्षग्रहणं प्रदश्ेनाथेमेवभिदमपीति । यद्वा रव भ्याख्येयमि 
व्याह नान्यदिति ॥ १५ ॥ 

नेन्द्ियमिति तु तस्यैव हेतुरित्याह तदसामरधयति । अन्यत्सर्वमसमर्थ 
भिश्द्रियस्याऽलमथेन्वात्तत्पृवंकत्वाच्चेतरस्येति । व्याख्यानान्तरमा- 
ह किं चेति । नास्यर्समथे, कि चान्न कारणम्, इन्दरियस्याऽलाम. 
थ्यादिति ॥ १६॥ 

(१) य एंव श्रेयस्करः, सएव धमेशब्देनोच्यते । कथमवगम्थताम् १ यो हि याग 
मयुतिष्टति, त धार्मिक इति समाचक्षते । यश्च यस्य कतौ स तेन व्यपदिश्यते । यथा 
पावक्र‡, छवक्र इति । तेन य. पुरुष नि ् रयसेन सेभ्युनाक्ते, स धर्मशब्द्नोच्यते । 
शा भा.भष्षा१सूर। 



३८  त्थायरले।करारूपस्याख्पाघहिते छक वातिके । 

यद्यपि त्वलमानस्याऽप्यवमादौ समथता । 
विना सम्बन्धबोधेननतु तस्योद्भवः क चित्त् ॥१७॥ 
म सामान्यविदहोषास्यां घमसम्बन्धद्शेनम् । 
जिङ्स्थ कस्य चिरिक्चद्धं येन स्याद्लुमानना ॥ १८ ॥ 
ननु शाब्दो ऽपि सम्बन्धबोधान्नतें प्रवस्तेते | 
पदं तदन च तद्ाच्यो घर्मो, चाक्याधं एव सः॥१९॥ 
वाकथस्थाऽचाचकंत्वं च पदाथानां च हेतुता | 
सम्बन्धस्याऽनपेक्लाणां(रोबाकधाथ स्थापयिष्यते) २०॥ 
नित्यस्वादेर लिद्धत्वाद्ग्युपेत्योच्यतेऽथ वा 

> 

१ नन्वहमानं भूतादौ समथेमेष । भूता, भ्यवहिता, विप्रहृष्ठ, च्ल 
षिनेर्दपूरेणाऽनु मीयते, मेघोन्नस्या च भविष्यन्ती वृष्टिः । सृष्षपं च दभ्यं 
गन्धात् | भतो न सवेनिषेधोपपत्तिरत आह यद्यपीति ॥ १७ ॥ 

ततः किसिस्याह न समान्यति । अभेसामान्पेन षा धमेविशेषेणवान 
कस्य चिद्धिङ्स्य सम्बस्धग्रहणमरस्ति, येन धर्मोऽस्तीति वाऽचिहोत्रदे 
वौ धमेत्वमनुमीपेत । अतो नाऽचुमानं सम्भवतीति ॥ १८ ॥ 

अन्न चोदयति नन्विति । पारेहरति पदमिति । पदं हि सम्बन्धग्रहणापेश्च 
मिति । ततः किमित्याह त चेति । कि तर्दीत्यादह् वाक्याथ इति ॥ १९ ॥ 

नयु घाक्यस्यापि सम्बन्धप्रहणाऽपेक्षमेव वाचकत्वम्! अन्यथाप्रथ- 
मरश्रवणऽपि प्रतीतिग्रसङ्वादत आह वाक्यस्येति । सत्यं यदि वाक्य घा- 
चकं स्यात्, न तु तद्वाचक्म्। कस्तहिं वाक्या्थावगतौ हेतुरित्याह 
पदाथानां चेति । क्रि सस्वन्धग्रहणापेक्षाणामेव, नेत्याह सम्बन्धस्येति । तदेष्छ- 
वं तद्भूताधिकरणे(२) बश्ष्यतदइति ॥ २० ॥ 

“नस्वतथःभूतमम्यश तरूयास्चोदना। यथा यत्किचन लौकिकः वचनं 
नद्यास्तीरे पञ्च फलानि सन्तीति, तत्तथ्यमपि मवति बिनथमपि भव. 

(१) सम्बन्धेक्षानेति छि° पुर पा०। 

(२) तदूमूतानां क्रियाैन समाम्नायोऽ्थस्य तेत्निमित्ततवात् । जै, सू. अ. १ा१ 
सू २५ । इत्र । 

तेषु अग्निहेघ्राययैषु क्टपानां प्रस्येकपदाथानां क्रयार्थ॑न क्रियावाचिना पदेन सहं 

समाम्नायः पठन इस्यते । अतः कियावाचकपदधरयितसमूहदिव अपूर्वो वाक्याथैमहः । 
भ्थेस्य वराक्याथेज्ञानस्य तप्निमित्तत्वात् तत् पदा्क्ञान निमित्त कारण यस्य तत्वात् । सु ०! 
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खुलरामप्रमाणत्वं वक्तुत्रामाण्यवजेनात् ॥ २१॥ 
प्रमाणान्तरदष्टं हि राब्डोऽयं प्रापयेत्सदा । 
स्म्रुतिषचं स्वथं तस्थ प्रामाण्यं नोपपद्यते ॥ २२॥ 
नून तच्राऽनुमुतोऽसावित्थाप्तोक्तिनिषन्धना । 
षुडिः सा्लाददष्टेऽपि युक्ताऽे पुरुषोक्तितः ॥ २३॥ 
नाल्मीयादन्यदीयादा प्रस्यक्लदिर्विना क चिन् 
वचसः सत्यता दश्ा तथा स्याचोदनास्वपि ॥ २४॥ 
त | क क ० € अ > 
लेन सस्थपि विज्ञाने प्रतिमादेययेव हि। 

ति" (क्ाऽमाऽअरपारसुर) शत भाष्यम्, तदनुपपन्नम। कथ हि सम्भव. 
दोषरोकिकवचनरष्टान्तेन नित्यनिर्दोषचोदनाया अप्रामाण्यं सस्माध्ये- 
ताऽत आह निव्यत्वदिरिति । बाह्यानां हि षेद नित्यत्वमसिद्धम्। अतश्चोद- 
नामपि पौरुषेयी मन्यमानाः पौरप्रयस्वतादश् धामाण्याऽखम्मवाष्टौकि- 
कवचनसाग्यनाऽप्रामाण्यमापदयन्तीति । 

नित्यत्वाद्यभ्युपगमेन बा चोद्यित्याह अभ्युपेतयेति। कथं नित्यत्वे 
चोदामित्याह खतरामिति। वकतु्रत्ययाऽधीन दहि शब्दस्य प्रामाण्यम 
साते वक्तार दुराऽपास्त स्यादति ॥ २१॥ 

वकतुभामाण्याऽभवेऽपि स्वमहिम्नैव रष्वः कि भ्रमण न भवत्यत 
आह प्रमाणान्तरेति । कोकिकी हि प्रमाणगतिः परीश्चकरनुस्रर्णाया। कोके 
च प्रमाणान्तरध्राक्ताऽथेप्रापक एव द्राञ्दः। ग्रतोऽस्य स्मतिवन्न स्वमहि- 
स्ना भामाण्यमिति ॥ २२॥ 

नन्वरष्टोऽपि स्वयमथ पुरुषवचनःत्पतीयते, दुरदेशादिवाच)स्वि- 
व कथमस्य प्राप्षप्रापकत्वमत आह नूनमिति । येयं साक्षाट्स्वयमदषठे- 
ऽप्यर्थे पुरुषोक्तितो बुद्धिः सा युक्ता । सा हि नूनं वक्राऽनुभूनाऽसावथे 
इत्येव वक्र नुभवक्रल्पनापुरःससा । तेन तन्नापि वक्तृप्रमाणप्राप्तस्येवा 
ऽधस्य शाब्दः प्रापक न स्वनन्बः | कुतः पुनवेक्रयुभवकः- 
दपनाऽऽप्तोक्तिनिबन्धना, उक्तिरख्चार्णं तन्निबन्धना । भाप्तो ना. 
ऽननुभूतायं वाक्यं रचयति । तेनाप्नोश्चारणनिवन्धनवक्रयुभव।ऽनुमान 
द्वारा पुरुषवखनार्थं बुद्धियुक्तेति ॥ २३॥ 

यन्न त्वात्मीयमन्यदहीयं घा भ्रत्यक्लादिक नास्ति तत्र वाक्यप्रामराण्यं 
लोके न दष्टमिति वेदेऽपि तथव युक्तमित्याह नात्मीयादिति ॥ २७ ॥ 

नयु वेदादपि छान ताचदुत्पद्यते किमित्थप्रमाणप्रत आह तेनेति, 
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स्वातन््यान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेऽपि हङयताभ् ॥२५॥ 
स्वगेयागादिमम्बन्धविषया चोदना मृषा | 
परत्यक्षाद्यगताथेत्वादीरग्वुद्धादिवाक्यवत् ॥ २६॥ 
यद्धाऽऽप्नाऽप्रणी तत्वाद्रालीन्मन्तादिषाक्यवत् । 
ञ्योमादिविच्च नित्यत्वात्प्रामाण्यस्य निराक्रूतिः ॥२७॥ 
यदि वा पुरुषाघीनप्रामाण्याः स्वचोदनाः। 
स्वतो वा न प्रमाणं स्युवाकयतस्दाट्पुरुषो क्तिषत् ॥२८॥ 
प्रामाण्यं वा नरपेक्षं सवेशब्देषु गम्यताम् । 
षाञ्दैः सम्बध्यमानत्वाद्पामाण्यं ययैव हि ॥ २९॥ 
न स्यद्गक्गुणानां चद्धचःप्रासाण्यहेतुतां | 
तदहोषेर प्रमाणत्वं कफिमित्यस्य भषिष्यति ॥ ३०॥ 

शब्डो हि यत्रैव उन््यने तत्रैव ज्ञानं जनयति । ना्थसदसदभावावये. 
क्षते । यच्चेवमथसदसव्भावानवपक्षघत्यन्तस्वतन्ञं ज्ञानं वस्य अतिभा. 
ज्ञानवस्प्रामाष्यं न सम्भवति । प्रत्यक्षादिरदहितत्वं चा स्तातच्छधम्। 
तदेवं प्रयोगः, वेदो न प्रमाणम् स्वातन्डधात् प्रतिभावदिति ॥ २५॥ 

रयोगान्तरमाह स्वगेयागादीति । बुद्धादविवन्चनमपि किं चित्लत्यम. 
स्तीति साध्यवैकल्यं मा भूदिति रंदश््रहणम् । हदशो यच्पत्यक्नाद्यन- 
धिगताथं चेत्यवन्दनादिवाकयं तदिति ॥ २६॥ 

अनैव हेवुदष्टान्तान्तरमाद् यद्वेति । प्रयोगान्तरमाह व्योमादीति। नि- 
त्य्वास्युपगमेन प्रसङ्ग पादनान्न हेतोः प्रतिवाद्यसिद्धिरुद्भ!वनीये ति ॥२५७॥ 

प्रयोगान्तरमाह यदिवेति । प्रामाण्ये गुणवन्तं पुरुषमपेक्षन्तरत्य- 
थः। ततश्च पुरुषस्य शुणसद्धावे भ्रमाणामाचादनायासेनाऽप्रामाण्यं 
सखिदखकाति अभिप्रायः । प्रयोगान्तरमाह स्वत इति ॥ २८ ॥ 

प्रयोगान्तरमाह प्रामाण्यमिति । नरगुणपिक्चमित्यथैः । तदपेक्ष च 
प्रामाण्ये वेदस्याऽपौखुषेयसात् ,पोरुषयत्वे वा गुणसद्धावे प्रमाणामा- 
वान्न सिद्यतीत्यभिप्रायः ॥ २९ ॥ 

अवदय च वक्तृगुणाधीनं शब्डस्य प्रामाण्यमज्गीकर्तन्यम्, तदन्व- 
यव्यतिरेकाडुचिधानाच् । यदि तथा सत्यपि तदधघीम न स्यात्ततोऽभ्र(- 
माण्यमपि दोषाधौन न स्यादित्याह न स्यादिति ॥ २० ॥ 
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एव स्थिते तु वेदस्य साति वाऽसतिवा नरे । 
पाजाण्य दुम मत्वा नान्वत्येतद् चृचुदत् ॥ ३१॥ 
तच वप्रात्तषद्धत्व बुद्ध शक्येऽपे युज्यत | 

तताऽ(प प्रत्पचाल्पतत्तस्तस्माल्लात्युत्तर त्वद् ॥२२॥ 

सचवञ्ञनाचकधापद् तावरत्प्रतष्षयत्ताय । 

प्रलाणत्वा्प्राणत्वे स्वतः; {कं परतोञ्य वा ॥३३॥ 
५ क ५७ ऋ © ¢ 

स्वताऽसताभसखध्यत्वाष्श चद्ाह्द्य स्वत्त; | 
कि वभत केर 

अपर क1रणात्पन्नशुणद्ाऽचधारणात ॥ २५ ॥ 

स्वतस्तावहयं नास्ति विरोधात्, परलोन च) 

उपसंहरति एवमिति । सति नरदहाति नित्यत्वादेरसिद्धस्वादिव्यस्यो. 
पसा रः, असतीत्यभ्युपेत्योंच्यत इत्यस्येति ॥ ३१ ॥ 

अत्र परिहारभाष्यं “चिप्रतिषिद्धामदममिधीयते तवीति वितथं 
चे” (१)नि । तद्ा्लिपीत तत्रति) जात्युत्तरमुत्तराभ।समित्ति ॥ ३२॥ 

पचमाक्षिप्य तत्छमाधिस्लयेव नावदुपादुघानचिन्तामवतास्यति 
सवतेज्ञनति । वाद्व चस्ता पक नानस्य पामण्यसप्रामाण्य च स्वत 

पव नरणायते ए ।क वोामयमपि क्रारणशगुणदोषादधिना निरूपयनन्यम् ? 
उताऽप्रापाण्य स्वतः प्रामाण्य परता, षिपरीतं वेति १॥ ३२ ॥ 

तत्र प्रथमपक्चपुदाहरति स्वत इति । यस्थ हि यत्र स्वाभाविक सा, 
मथ्यं नास्ति न तत्तस्याङन्यन साधयितुं शक्यते । अतो ज्ञानानामप्रा- 
प्राण्य प्रामण्यच स्वत पव साधयतीति । पष्चान्तर्माह् अपरे इति। 

क्चान हि प्रामाण्याऽप्रामाण्ययोः साधारण्यान्न स्वतः किं चिदवधारः 
यितु क्षमने । अतो गुणवता दोषवा च कारणनोत्पन्नो यौ क्षानस्य गुणः 
दोषो तद्श्ेन यथार्थत्वरूप प्रामाण्यमयथाथेत्वकूपे चाञ्परामाण्यं निन. 
तव्यम्, अतो द्वयमपि परत इति ॥ ३५ ॥ 

स्वतो द्वयमिति तादक्जिशकरोति स्वतस्तावदिति । प्रामाष्याशध्रामरा- 

( १) उच्यते । विग्रतिषिद्धमिदमुच्यने, बरवीति वितथचेत्ि । त्रवीति-ईति उच्यते 
ऽवबोधथति, बुभ्यमानस्यनिमित्तं भवतीति । यस्मिश्च निमित्तमूने सति अवबुन्यते रोऽवे- 

बोध्यति । यदि च चोदनायां सव्यामग्निहेत्रास्स्वगे मववीति गम्यते, कथमुच्यते न 
तथा भवतीति ! अथ न तथा भवतीति, कथमवबुष्यते १ असन्तमथमवबुभ्यत इति वि- 
प्रतिषिद्धम् । च+ मौ,अ१.पा१सू२) 

दै ररो° 
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निःस्वभावत्वमेचं हि ज्ञानरूपे प्रसज्यते ॥ २३५ ॥ 
कथं द्यन्थाऽनपेक्चस्य चिपरीतात्मसम्मवः। 
किमात्सकःं समरन्त स्वमावद्यवजितम् ॥ ३६ ॥ 
विज्ञानन्यक्तिमेदेन मवेचेदविरुद्धता । 
तैथाप्यन्याऽनपेश्चत्ये पवि कति न निरूप्यते ३७॥ 

ण्यक्ती हि मिथो विर्द्धे। ते कथमेकस्मिन् ज्ञान स्वाभाविको स्याता 
म् ? पवं हि ज्ञानोत्पत्तिवेखायामेव भरामण्ण्यमप्रामाण्य च निणंत्ये 
स्यात्, तच्चाशक्यम् | तन्न तावद् द्यं स्वत इनि) 

नापि परत इत्याह परत इति । दय मिदयनुषङ्ग । कारणमाह निःस्वभा- 
वत्वमिति । उत्पक्नं हि ज्ञानं गुणदोषावधारणास्पागथेमत्रध।रस्यत्ि चरस्व 
त पव प्रामाण्यम् । नोचेदप्रामाण्यम् । उभयस्य तु पराधीनस्वे प्राक्तदव- 
धारणादुमयरूपरदित निःस्वभाव विज्ञान स्यात्) न ह्यथ नाचधास्यति 
न च नावधारयतीत्ति सम्भवति । किंच शुणदाषाचधारणमस्यत्व 
भ्रामाण्याञप्रामाण्यरोवेदता गुणज्ञन्यं भरामाण्यं दोषजन्यं चाऽप्रामाण्य. 
मित्यज्गकन्तेभ्यम् । तज्ञन्यतवे हि तयोः कारणभूताभ्यां ताभ्यां काष्ठा. 
संयोगादिव धुमस्यावधारण सम्भवति नान्यथा । तज्ञन्यत्वे च गुणदो- 
षादिरहिताख्चष्चुरदेरत्पन्नस्य प्रामाण्यमप्रामाण्यं चोभयं नास्तीत्याप- 
दयते । तच्चायुक्तम्, निः स्व भावत्वप्रसङ्गादिति ॥ ३५॥ 

स्वतो न दय विरोधादिति यदुक्तं तद्धिन्नणोति कथमिति । एकस्य 
ज्ञानस्य कारणान्तराऽनपेक्चस्य श्वत पव प्रामाण्यमप्रामाण्ये चास्यन्न- 
विपरीतरूपं न समभ्भवति । परतो न द्वयमिच्येतद्धिद्रणोति किमात्मकमिति । 
सवे हि ज्ञानं रादिद्ठये शाकयमन्तमौवचितुं भमाणम्रमाण वेनि, तदु. 
भयरहित ज्ञान किमात्मकं स्यादिति ॥ ३६॥ 

स्वता न द्धयं विरोधादित्यत कि चिदाशङ्कते विज्ञनेति । पकस्य हि 
विरुद्धरूपाऽसम्भवो विन्ञानव्यक्तिमेदान्तु विरोध इति । परिहरति तथा. 
पीति । न तावजञ्क्ञानत्वाऽतिरिक्तं कि चिश्चहमस्ति ददश प्रमाणभीरस- 
मभ्रमाणमिति, तत्सद्धावे वां तदधीननिरूपणार्स्वामाविकत्व्ानिः 1! 
अतो ज्ञानस्वभावस्वे यस्यामेव क्ञानव्यक्तो प्रामाण्यं तस्यामेवाऽप्रामा- 
ण्यमपि भवस्येव, अतो ऽस्त्येव विरोधः । अथापि ज्ञानव्यक्तिभेदः स्यात्त 
शा.ऽप्यन्यस्य चिह्स्याऽनाश्रयणाकि केति निरूपणाऽश्क्तेः प्रमाणाऽप्र 
माणस्लकर;, स्यि ॥ २७ ॥ 



चादनाशूत्रभ् २ ४३ 

"तस्मार्स्वामाविक तेषामप्रघाणस्वप्तिष्यतान् । 
प्राभाण्यञ्च १रपिक्ष, मन्न न्याया ऽभिधीयते ॥३८॥ 
अप्रामाण्यमवस्तुत्वान्न स्थाल्कारणदोषतः। 
चरतुत्वात्तु गुणेस्तेवां प्रामाण्यसुपजन्पते' ॥ ३९ ॥ 
प्रामाण्य हि यदोत्सगत्तदमावोऽथ कृत्रिमः । 
तदा स्वप्नादिबोधेऽपि प्रामाण्यं केन बाते ॥ ४०॥ 

 मत्पन्ते कारणा मावात्परानाण्वं नोपजायते | 
हेतुमत्वप्रसङ्खा ऽतो न मविष्यत्यवस्तुनः ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रियाद्गुणाशथास्थ कारण तदखद् द्विधा | 
दुछत्वाद्विन्द्रिथादीनामभावेऽन्यतमस्प बा ॥ ४२५ 

एवमनयोरुक्तं॒दृषणमुपसहरन् पक्षान्तर परिगृह्णाति तस्मदिति 
पादत्रयेण । क्रूत शत्याह अत्रेति सपादन । अप्रामाण्ये हि प्रामाण्याऽमावः, 
अभावश्चाऽवस्तुस्वान्न केन चिज्ञन्यते; अतो ना$प्रामाण्यं दोपै्जन्यते । 
अतञ्नन्य च न वताऽवघारयितुं शक्यम् । प्रामाण्यं तु बस्तुत्वाद् गुण- 
जन्य सत्तदवधारणाघीननिणयामिति युक्तम्। किं च घरादघराच 
घटक्ञानदद्ोनात्कथं तन्पात्रिण घटनिश्चयः, अतोऽवदयं गुणसवादाथै- 
क्रियाज्ञानानामन्यतमनैव घरक्ञानस्य यथाथताङक्षण प्रामाण्यं निभ. 
तव्यमिति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

परत पव प्रामाण्यम्, स्वतः प्रामाण्ये च स्चेषां स्वभ्रादिन्ञानाना- 
मपि प्रामाण्य स्यादित्या प्रामाण्यमिति! तेषामपि तावदुत्सगनैः भ्रात 
प्रामाण्यम् , न च दोषाधीनेनाप्रामाण्येनापवादः सस्मवति, अप्रामाण्य. 
स्थाऽवस्वुत्वेन दाषाधीनत्वाऽसम्भकवादिस्युक्तमिति ॥ ४० ॥ 

त्वत्पश्च कथमप्रामाण्यम् ? दोषादिति चत्, तदवस्थं तद्यैवस्तुनो 
हेतुमस्वमत आह मक्षे इति । मम हि स्वाभाविकपप्रामाण्यमपवादक 
तु प्रामाण्यम् । तश्चह कारणाभावादचुपजानम 1 अतः स्वामाविकथपरा 
माण्यमननपोदितं तिष्ठति न तदोवेजञेन्यते । अतो न भविष्यत्यवस्तुनो 
हेतमस्वभ्रसङ्ग इति ॥ ४१ ॥ 

किं पुनः प्रामाण्यस्य कारणं यदमावादिंह प्रासाण्याऽचुपजनोऽत 
आह इन्धियादीति । क्ञानकारणभूतन्द्ियादिगता शुणाः प्राभाण्यस्थ कार 
णम् 1 अतस्तदमावे तश्याऽनुपजन इति । केन पुनः प्रकारेण तस्याऽमा- 
वाऽत आष्ट तदसदिति । तावेव प्रकारो दश्रयात दुषटलादिति । द्याक्तरजत. 



४४ यायरनत्राकरारुयन्यारूयासहिते छक वातिके । 
[^ (4 =, > क 

अत एव च घो च्रान्तिदोषिजिय्यात्वधीरिनि। 
तद्याप्तस्ते ाणामावस्तस्करता दयप्रमाणता ॥ ४२ ॥ 
तस्मात्कारणद्युदत्व ज्ञानप्रामाण्यकारणम् | 
स्व भावतोऽप्रनाणत्वं तदभावेन लक्ष्यत ॥ ४४ ॥ 
अन्वयव्यतिरकाम्पामप्रा्ताण्यं न दोषतः। 

क च, [ ए 

नाऽज्ञाने इश्यते द्येतत्कारणामावदह् तुके ॥ ४५ ॥ 
तत्तश्च पुरुषा भावारसति वा ज्यु सम्मवात् । 
निमरुत्वात्प्रमाणत्वं चोदनायां न युज्यते ॥ ४६ ॥ 

सेवदने स तामेवेन्द्रियाणां दुषठत्वाहोषनिराङृतत्वाद् गुणानाममावः । 
स्वप्रादि च्विन्द्रियादीना ज्ञानक्रारणानामन्यतमस्येच्द्ियस्य लिङ्गस्य वा. 
ऽन्यस्य वाऽमावान्निराश्चयतया गुणानाममाव इति ॥ ४२॥ 

नयु ज्ञायमानेषु सत्सु दोपष्वप्रामाण्य गम्यते । तच्कथं न दोषनि- 
मित्तमत आद अत एवेति । यत्त पव दांषनिरारुतगुणषु श्ुक्तिरजतवेद् - 
नादिष्वप्रामाण्यमत प्व बो मीमांछकानामियं चान्द च्मिथ्योत्वधी, 
कञीनस्य मिथ्यात्वावगम इति तद्धाचभ।वभ्रमात् । परमार्थतस्तु तद्या. 
तेद।षद्यात्तसिन्द्रयादीनां युमासावाऽवगस्यते, तद् भावाच्च तदधीनं 
प्रामाण्यमनवगस्यमानन स्वामाविक्रस्वाऽप्रामाण्वस्याऽपवादक् मव 
तै।त्यनपादितैवाऽभ्रमाणताऽवरतिटते । तत्कृता गुणाभावकङता । तच्छृतं 
त्व चापवाद्ाऽमास्य तदघीनत्वादिति ॥ ४३॥ 

पतदेवेापसरहर्ति तस्मादिति ॥ ४४॥ 

पष तावदोषान्वयव्यतिरेक(वप्रामाण्यस्याङ्गीकृत्याऽन्यथाल्िद्धिर 
कता । सम्प्रत्यन्वयव्यातरोकावपि न स्त इत्याह अन्वयेति । भन्वयग्यातिरे. 
काभ्यामप्रामाण्यं दोषत ईति यदुच्यते तन्नत्यन्वयः । कथमिस्याह् नाज्ञा- 

ने इति । अिलिघमप्रामाण्ये स्तदाया$ज्ञानविपययः । तन्नाऽक्षानरक्चण. 
स्याऽ्रामाण्यस्य दोषाघीनश्वं न। सिति ज्ञानकारणामावादेष तत्सिद्धं 
रिति । के चिरवक्षाने दोषव्यतिरेकेऽभ्यप्रामाण्याऽन्वयान्न दोषो निभि- 
तमित्थेव व्याचक्षते ॥ ४५॥ 

बाक्षेषञुपसहरति तत्ेति । यदा हि शुणापेश्चं प्रामाण्यं तदा शब्द् 
स्य पुरुषशयुच्यघौनं प्रामाण्यम् । वेदस्य चाऽपोरुबेयत्वे निराश्रयत्वादेव 

"क = क, क ह क [न शुज्यभावः । पोर्षेयत्वे पुरुषस्याऽतीद्दिथा्थे नैव शुद्धः सस्मव्ती. 



चोदनाम् ९ च 

एच स्थिते तु षेदस्थय साति वाऽसति वा नरे। 
प्रामाण्य दलेन मत्वा नान्वत्येतद्चृचुदत् । ११॥ 
तच्च वप्ा्तषद्धत्व बुद्ध शाक्थेऽपे युञ्यत । 

तत्तोऽपि पत्ययोत्पन्तेस्तस्माज्ञात्युत्तरं त्विदम् ॥२२॥ 
सबावेज्ञानविषय मिदं तावत्प्रतीक्ष्यताम् । 
परमाणत्वाऽप्रमाणस्वे स्वतः किं परनोऽथ चा ॥ ३३ 
 स्वतोऽसतामसाध्यतस्वात्के चिदाहुर्घयं स्वतः । 
अपरे कारणोत्पन्नगुणदोषाऽवधारणात् ॥ ३५॥ 
स्वतस्तावहुयं नास्ति विरोधात, परतोन च । 

उपसहरति रैवमित्ति । सति नरहन नित्यत्वादेरसिद्धत्वादित्यस्योः 
पसहारः, असतीत्यभ्युपेत्योच्यत इत्यस्येति ॥ ३१॥ 

अत्र पररेदारभाष्यं “चिप्रतिषिद्धामदमभिधीयते त्रीति वितथं 
” (नि तदाक्षि्पाीत तत्रेति जाच्युत्तरमुत्तराम।समित्ि ॥ ३२॥ 

पएवमाक्षिप्य तत्समा घत्सयैव ताघदुपोद्घातचिन्तामवतारथति 
सवेविज्ञानेति । ताददैव चिन्ता, कि जानसय प्रामाण्यमप्रामाण्य च स्वत 

पव निणयते { क्र वाभयमपि कारणगुणदोषादिना निरूपायतव्यम् ? 
उलाञऽप्रामाण्य स्वतः प्रामाण्य परता, विपरीतं वेति ?॥ ३३ ॥ 

तन्न प्रथमपक्चमुदाहरति स्वत इति । यस्थ हि यत्र स्वाभाविक सा. 
मथ्य नास्ति न तन्तस्याऽन्यन साधयितुं शक्यते । भतो ज्ञानानामप्रा- 
माण्य प्रामण्यच स्वत पव साधयतीति । पक्चार्तरमाह् अपरे इति) 

कषान हि प्रामाण्याऽ्प्राताण्ययोः साधारण्यान्न स्वतः क्रि चिदवधार. 
थित श्चमने । अतो गुणवता दोषवता च क।रणनोत्पन्नो यौ ज्ञानस्य गुणः 
दोषौ तद्वशेन यथार्थस्वरूप प्रामाण्यमयथाथेत्वरूपं चाञप्रामाण्यं मि. 
तव्यम्, अनो द्वयमपि परत इति ॥ ३४॥ 

स्वतो उयभित्ति तात्रल्निरयाकसोति स्वतस्तावदिति | प्रामाण्याऽप्रामा- 
| 1 श, भजाना कम > =-= [0 पा पि धा ध 1 गी 

( १) उच्यते । विप्रतिपिद्धमिदमुच्यते, व्रवीति वितथश्चेति । ब्रवीति-ईति उच्यते 
ऽवबोधयति, वुभ्यमानस्यनिमित्तं भवतैति । यसमश्च निमित्तभूते सति अवलुप्यते सोऽव- 
बोध्यति । यदि च चोदनाया सत्थामग्निहोच्रात्स्वग भवतीति गम्यते, कथमुच्यते न 

तथा भवतीति 2 अथ न तथा भवतीति, कथमवबुभ्यते ४ असन्तमथमवदुभ्यते इति वि- 

प्रतिषिद्धम् । सा, भा, अ १.११ सू२। 

६ श्लो० 



९२ स्यायर ताकराख्यग्याह्या पहितेश्ोकवार्तिक | 

(र् निःस्वा वत्वमेवं हि ज्ञानरूपे प्रसज्यते ॥ ३५ ॥ 
थ दयन्याऽनपेश्चस्य बिपरातात्मक्षम्मवः। 

किमाव्यकः सवेद स्वभाषद्धयक्ाजतसम् ॥ ३६ ॥ 
विज्ञानव्याक्तिमेदेन भवेचेदविरुद्धता । 
तथाप्थन्याऽनवेक्चत्थे कि केति न निरूप्यते ॥ ३७ ॥ 

ण्यशक्ती हि मिथो विरुद्धे। ते कथमेकस्मिन् ज्ञानि स्वाभाविक्यो स्पाता- 
म? एवं हि क्ञानोत्पत्तिवेलायामेव व्रामषण्यमप्रामाण्य च निर्णेतव्यं 
स्यात् , तच्चाशक्यम् । तन्न ताद् ह्वय स्वत इति। 

नापि परत इत्याह परत इति । दयमिदययुषङ्गः । कारणमाह निःस्वमा- 
वत्वमिति । उत्पन्नं हि ज्ञानं गुणदोषाकधारणास्प्ागथमवधास्यति चरस्व. 
त एव प्रामाण्यम् । नोचदप्रामाण्यम् । उभयस्य तु पराधीनत्वे प्रक्तदव- 
धारणादुमयरूपर हितं चि.स्वभावं विज्ञान स्यात् । न ह्यथ नावधास्यति 
न च नावधारयतीति सम्भवति । केच गुणदाषावधारणगभ्यत्व 
भ्ामाण्वास्प्रामाण्ययोवदता गुणजन्य प्रामाण्यं दोषजन्यं चाऽप्रामाण्य. 
मित्यङ्गाकन्तव्यम् । तज्ञन्यत्व हि नयोः कारणभूताभ्यां ताभ्यां काष्ठाभ्चि. 
सयोगाष्ेव धूपस्यावध्रारण सम्भवति नान्यथा । तज्ञन्यत्वे च गुणदो- 
षादिराहिताच्चक्षुरदेरुत्पश्नस्य प्रामाण्यमप्रामाण्यं चोभयं नास्तीत्याप- 
दयत । तच्चायुक्तम्, निःस्व माबत्वप्रसङ्गादात ॥ ३५ ॥ 

स्वतो न द्ये चिसोघादिति यदुक्तं तद्विङ्नणोति कथमिति ¦ एकस्य 
क्ञानस्य कारणान्तर!ऽनपेक्षस्य स्वत पव प्रामाण्यमप्रामाण्यं चास्यन्त- 
विपरातरूप न सम्मवठिं । पर्ता न दयमित्येवद्धिव्रुणोति किमात्मकमिति । 
सच दहि ज्ञान रादाद्वय शक्यमन्तभावयितुं प्रमाणमप्रमाण वेति, तदु 
भयरदित ज्ञानं किमात्मकं स्यादिति ॥ ३६॥ 

| जां स्वतान द्वयं विरोघादित्यत्र किं चिदाशङ्कते विज्ञानेति पकस्य हि 
विरुद्ध रूपाऽसम्भग विन्ानष्यक्तिमदान्त विरोध इति । परिहरति तथा. 
पीति। न ताबज्क्ानत्वाऽतिरिकतं कि चिश्िहमस्ति दशदश पमाणमीदशरा 
मध्रमाणमिति, तत्तद्धवि वा तद्धीननिरूपणात्स्वाभाविक्स्वहानिः । 
भतो ज्ञानस्वभावस्वे यस्यामेव क्षानव्यक्तौ प्रामाण्यं तस्यातेवास्प्रामा- 
ण्यपि भस्यथेक, अतो ऽस्त्येक विसेधः । अथापि ज्ञानव्यक्तिमेदः स्यात्त 
था.ऽप्यन्यस्य चिहस्याऽनाश्रयणा्कि केति निरूपणाऽश्चक्तेः प्रमाणाऽप्र 
माणसकरः स्यादिति ३७ ॥ 
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'लस्मात्स्वा साविकं तेषाप्रप्रमाणत्वन्िष्यतान् 
प्रामाण्यञ् परापश्च, (लच्र न्याया ऽसिधीयते ॥३८॥ 
अप्रा प्राण्यमवस्तुत्वान्न रथाच्कारणदोषतः। 
घस्तुस्वात्तु गुणेस्तेषां प्रामाण्यसुपजन्यते' ॥ ३९ ॥ 
प्रामाण्यं हि चदोत्सगात्तद्मावोऽथ कृञ्िमः। 
तदा स्वप्नादिबोषेऽपि प्रामाण्यं केन वायते ॥ ४०॥ 
मत्पक्षे कारणा मावात्प्राताण्य नोपजायते | 
हेतुमन्तवप्रसङ्खा ऽतो न सविष्यत्यवस्तुनः ॥ ४९१ ॥ 
इ ्द्रिथादिराणाश्चास्य कारणं तदसद् द्विधा, 
द्त्वा दिन्द्रियादीनाममावेऽन्यतसस्य वा॥ ४२५ 

पवमनयारुक्तं दुषणसुपसहरन् पश्चान्तर परिगृह्णाति तस्मार्दि 
पादत्रयेण । कुत श्त्याह अत्रेति सपादन । अव्रामाण्यहि प्रामाण्याऽ्मावः, 
अभावश्चऽवस्तुत्वान्न केन चिज्न्यते; अवो ना$प्रामाण्यं दोषेजन्यते। 
अतज्ञन्य च न तताऽवघारयितुं शचक्यम् । प्रामाण्यं तु वस्तुत्वाद् गुण- 
जन्य सत्तदवधारणाघीननिणेयमिति युक्तम्। कि च धटादघसाच्च 
घटन्ञानदद्दौनात्कथं तन्माञ्रण धटनिश्चयः, अतोऽवदयं गुणसवादा्थ- 
क्रियाज्ञानानामन्यतमनेव घरक्ञानस्य यथाथतालक्षणं प्रामाण्यं निर्णे. 
तव्यमिति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ॥ 

परत एव प्रामाण्यम्, स्वतः प्रामाण्ये च स्वेषां स्वपरादिज्ञानाना 
मपि प्रामाण्यं स्यादित्याह प्रामाण्यमिति । तेषामपि तावदुतसगनैः भ्रति 
प्रामाण्यम् , न च दोषाधीनेनाधामाप्येना पवादः सम्भवति; अप्रामाण्य 

स्याऽवस्तुस्वेन दाषाधीनत्वाऽसम्भवादित्युक्तमिति ॥ ४० ॥ 
व्वत्पक्चि कथमप्रामाण्यम् ? दाषादात चत्, तदवस्थ तद्यवस्तुनो 

हेतुमत्वमत आह् मसक्षे इति । मम हि स्वामाविकमप्रामाण्यमपवाद्क 
तु भामाण्यम् । तश्चह कारणामावादनुपजातम् । अतः स्वामाविकमध्रा 
माण्यमननपोदितं तिष्ठति न तदोषेजेत्यते । अता न भविष्यत्यवस्तुनो 
देत॒मखभ्रसङ्खं इचि ॥ ४१॥ 

किः पुनः प्रामाण्यस्य कारणं यदमावादिह प्रामाण्याऽदुपजनोऽत 
आह इन्दियादीति । क्ञानक्रारणभूतेन्द्रियार्देगता शणाः प्राभाप्यस्य कार 
णम् । अतस्तद माषे तस्याऽनुपज्जन इति । केन पुनः प्रकारेण तस्याऽभा- 
वेऽत आद् तदसदिति । तावेव भक्रारों इशरयात दुष्लादिति । द्ुष्करजत. 
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७४ न्यायरत्राकराख्यन्याख्यासहितेश्लोकवातिके । 

अतएव च घो भ्रान्तिदोषिनिथ्यात्वधीरिति। 
त्यापेस्तु गुणामाचस्तत्करता द्यप्रमाणता ॥ ४३॥ 
तस्मात्कारणनद्डत्व ज्ञानप्रामाण्यकारणम् | 
स्व भावतोऽप्रमाणत्वं तद भावेन लक्ष्यते ॥ ४४ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकामभ्पामप्रामाण्यं न दोषतः 
नाऽज्ञाने दरथते दयेतत्कारणामावहेतुके ॥ ४५ ॥ 
तत्त पुरषाभावात्सति वा शुद्धवसम्मवात् । 
निशरैरत्वात्प्रमाणत्वं चोदनायां न युज्यते ॥ ४६ ॥ 

सवेदने स ताभेबेन्द्रियाणां दुष्ठत्वादेषनिराङृतत्वाद् गुगनामभवः 
स्वश्रादिष्विन्द्ियादीना ज्ञानकारणानामन्यतमस्येन्द्रियस्य लिङ्गस्य वा. 
ऽन्यस्य वाऽ्मव्रान्नरन्नमतय गुणानाममाव इत ॥४२॥ 

नचु ज्ञायमानेषु खत्खु दोपरेष्वप्रामाण्वं गम्यते। तच्कथं न दोषनि 
मिच्चमत आद अत एवेति । यत्त एव दोषनिरकृतगुणषु शुक्तिरजतवद्- 
नााङ्केष्व्रामाण्यमत पव वो मीमांकछकानाभियं सान्तिदौवेनिथ्योत्वधीः 
छोनस्य मिथ्यात्वावगम इति तद्धावमावभ्रमातव । परमाथंतस्तु तथ्या. 

तेोषदयात्तारेन्दियादीनां गणाभावोऽत्रगस्यते, तद्मावास्च तद्थ्ीन 
प्रामाण्यसनवगस्यमन नं स्वामाविकरस्याऽप्रामाण्यस्याऽपवादक सव 
सीत्यनपादितेबाऽप्रमाणताऽवतिष्ते । तत्कृता गुणाभावङ्कता । तच्छतं 
त्व चापवादाऽभावस्य तदधीनत्वादिति ॥ ४३ ॥ 

पतद्बवापस्हट राते तस्मादति ॥ ४४ ॥ 

पष तावदोषान्वयव्यत्तिरेकावप्रामाण्यस्याङ्गीद्धत्याऽन्यथासिद्धिरं 
क्ता । सस्प्रत्यन्वयभ्यातिरेकावपि न स्त इत्याह अन्वयेति । अत्वयव्यतिरे- 
काभ्यामप्रामाण्यं दोषत इति यदुच्यते तक्नत्यन्वयः। कथमित्याह नाज्ञा 
ने इति । अरिविधमप्रामार्ण्य सशयाऽच्लानविपयेचः । तत्राऽक्ञानटक्षण- 
स्याऽप्रामाण्यस्य दोषाघीनत्वं नास्ति ज्ञानकारणामावदेष तत्सिद्धे- 
रिति । के चिश्छक्ञाने दोषव्यतिरेकेऽप्यभ्रामणण्याऽन्वयान्न दोषो निमि. 
तमित्येवे व्याचक्षते ॥ ४५॥ 

आश्षेपञुपसंह राति ततधेति ! यदा हि गुणापेश्चं प्रामाण्यं तदा शब्द 
स्य पुरुषश्युख्यधीनं प्रामाण्यम् । वेदस्य चाऽपोरुषेयत्व निराश्रयलादेव 
दयुव्यमावः । पारषयस्वे पुरषस्याऽतीन्द्िया्यं नेव शुचि. समस्मदती 
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स्वलः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गस्थताम् । 
न छ [ ९ 0 भनति ५. 

न हि स्वतोाऽसती शक्तिः कतुमन्पेन शाक्यते ॥४७।। 
आत्मरामे च भावानां कारणापेक्षत्ता नवत् 
खञ्धात्मनां स्वकायेषु प्रव त्तिः स्वथमेव तु ॥ 2८ ॥ 
(जाते ऽपि यदि विज्ञाने तव नाथो ऽवधायेते। 

त्यप्रामाण्यं वेदस्य । स्वतो द्वयमित्यत्रापि लांकयंदेद प्रामाण्यानि्ण- 
यत्फ़टताऽप्रामण्यमव । पर्ता दयामत्यत्रापि युणासावादकान्प्रामा. 
यामन ॥ ४६ ॥ 

अन्न भ्रतिधिधन्त स्वत इति । कारणमाह न ईैति। यदि ज्ञानस्य स्व. 
विषयतथात्ववधारणे स्वतः द्राक्तिने स्यात्तदा नस्येनापि शक्यते 
सम्पादयितुम् । अतोन कदा चित्कस्य चित्काश्चिदप्यर्थोऽवधायैत- 
त्या ऽ ऽन्ध्यमेवाऽ्दषस्य जगतः प्रसज्यत । कुतश्चास्य परतः सिद्धिः ? 
गुणाचधारणादिति चत्, के पुनगुणा नामन हि चष्षुरादिषु गुणा 
नाम के चिदुपलभ्थन्ते । वैमस्यं गुण इति चेत्, नन्वेव दोषामतोा 
गुणः, तथा चेद्धेदस्याऽपि तत्सम्मवाद् शुणाधीनेऽपि भरासाण्ये नास्माकं 
कः! चितक्चति; । कथ च गुगात्तात्खद्धः ? गुणनिमित्तं विज्ञानस्य य. 
धाथोतेषयत्वम्। अतः कारणभूतगुणावगमेन विषयस्या्थैस्य तथात्व. 
कगस्यते ¦ धिषयतथात्वमेव च ज्ञानस्व प्रामाण्यमतोऽस्य गुणावग. 
म्यत्वमिति चेत्, स्यादेव यद्वि गुणनिमिन्त यथाथत्वं स्यान्न तु तद 
स्ति । यदि हि तन्निमित्तं स्यात्ततो गुणरहितादोषयुक्ताच्च चष्चुरा 
दे रुपज्ति पातशाङ्खादिज्ञाने न किं ।चत्सस्यं गम्येत, गम्यते तु तच्ना- 
ऽपि शाङ्ककूपादिक खत्यम् । अतः स्वेकारणनिमित्तमेव ज्ञानस्य यथा. 

यत्वं तदेषनिनिचं चाऽयथाथेत्वम् । तथाहि सति पातशङ्खादि. 
ज्ञानस्य स्वकारणतः सत्यधिषयस्व तद्ौषतश्चाऽसत्यिषयत्वं युक्त 
भविष्यति ॥ ७७ ॥ 0 

अभ्युपरेत्यापि प्रमाणज्ञानस्य गुणवरकारणजन्यत्वं विषयाऽवधा, 
रणस्य तदधीनत्व नास्तीत्याह अस्मेति । स्वै हि भावाः स्वात्मा. 
मायैच स्वक्ारणमवेक्चन्ते । घटो हि शृत्िण्डादिक स्वज्न्मन्येवाऽ्पे. 
क्षते नोद्काहरणेऽपि 1 तथा ज्ञानमपि स्वोत्पत्तौ गुणवदितरद् कार. 
णमपेश्चतां नाम, स्वकायं तु विषयनिश्चयेऽनपश्चमेवेति ॥ ४८ ॥ 

यदुक्तं "न हि खतोऽसती शाक्तिः कन्तुमन्यन शाक्यतः इति वद्धि. 

दृणोति जतेऽपीति रयेण । यद्युपजातमपि क्चानं स्वविषयाऽचधार्णाय 



६ न्यायरताकराखर्यव्याख्यासहितेश्छोकबातिके । 

यावत्कारणद्रुडत्वं न प्रमाणान्तर।दवेत् ॥ ४९ ॥ 
त्न ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् । 
यावद्धि न परोच्छन्ना शुडिस्तावदसत्समा॥ ५० ॥ 
तस्यापि कारणे शछ्युद्ध तञ्ज्ञाने स्थाल्परन्ाणता । 
तस्याप्येष भितीच्छेश नक्र चिद्यबातिष्ठते' ॥ ५१॥ 
यदा स्वतः प्रमाणत्वं तद्ान्यन्नेव गद्यते | ॥ 
निवन्तत्ते हि मिथ्यात्वं दाषाज्ञानादयत्नतः; ॥ ५२॥ 
तस्लादहोघात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रभाणता। 
अथोन्यथात्वहेतुत्थदोषन्ञानाद पद्यते ॥ ५३ ॥ 
अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाऽज्ञानसंकापेः। 
वस्तुर्वाद् दिविघस्यान्न सम्मवो दुष्टकारणात् ॥५२॥ 

स्वका(रणगतशगुणाचधारणमपेक्चते ततो शुणावधारणाय प्रमाणान्त- 
राजक्ञानोत्पादः प्रतीक्षितब्यः । न ह्यपरिच्छिनो गुणः प्रामाण्य गम. 
यति असत्छषमत्वात् । तदपि ज्ञानं विषयक्ञानवदेव स्वविषय।ऽव 
धारणाय स्वकारणशुणावधारकं ज्ञानान्तरमपक्चत, तदपि तथेति 
जन्मसहस्नेणापि न कथिदथोऽवघार्यतति प्रामाण्यमेव सवत्रोच्छि 
दयत । अतः प्रामाण्य चेदस्ति स्वत पएवाङ्गीक सेव्ययित्ति ॥ ४९ ॥ ५९१ ॥ 

नयु स्वतः प्रामाष्येऽप्यपवादकदोष।5मावग्रहणे ऽस्त्येवाऽनव- 
स्थाऽतं आह यदेति । स्यादेवं यद्यपवादकाऽसावाय दोषाऽमावो प्रह. 
तव्यः । न त्वेवम्, ज्ञायमाना हि दोषाः प्रामाण्यं विच्नन्तीति तदन्ाना- 
देव तदपवादके मिथ्यात्वं निवत्ते, तदज्ञानं चायल्लसिद्धभितिन का 
चिदनवस्थेति ॥ ५२ ॥ 

उपसरति तस्मादिति । प्राप्ता ऽवगता प्रमाणता विषय्तथात्वम् 
अथौऽन्यथात्वकारणगतदोषक्ञानाभ्यामवगतेनाऽ्प्रामाण्येनापोचयते “तै 
दमयमथ'? इति ॥ ५३॥ 

नन्वप्रामाण्यमवस्तुत्वान्न द्ाषजन्यम्। अतज्ञन्यं च कथं ततोऽव. 
गस्यतेऽत्त आह अप्रामाण्यमिति ! ततः किमित्याह वस्वुत्वादिति । सक्चायो 
नाम स्थाणुवे। पुरुषो बेत्यनवधारणात्मकः प्रस्ययः, विपर्ययोऽप्यतथा- 
भूताय तथामार्वनिश्चायकं ज्ञानमेव, भत्तस्तयेधैस्तुर्वात्सम्भवति दो. 
षञन्यत्वम् । दोषनिभिन्तं हि इानस्यायथा्थंःवम् , दोषान्वयन्यतिरेका- 
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अविज्ञानेतु दोषाणां व्यापारो नव करूप्यते) 
कारणाभावतस्त्वेव तत्सिद्धं नस्त्वदुक्तेबल ॥ ५५॥ 
दोषतश्चाऽप्रमाणत्वे स्वतःप्रामाण्यवादिनाम्। 
गुणनज्ञानाऽनवस्थावन्न दोषेषु प्रसज्यते ॥ ५६ ॥ 
सा्ताद्धिपयेयज्ञानाह्च्च्येव स्वप्रनाणता | 
पूवाऽवाघेन नोत्पत्तिर्त्रस्य हि सिध्यति ॥ ५७ ॥ 
दृछकारणबाधे तु सिद्धेऽपि तविषश्णन्तरे। 

सुविधानात् । अतो दुष्टकारणजन्येन ज्ञानिनात्मनः प्रामाण्यं विषय. 
स्याथेस्याऽतथामूतस्य(पि तथात्वमवगत्तमप्यर्थान्यथासक्षानेन दोष- 
जानेन घ ऽपोद्यते ॥ ५४ ॥ 

यस्वज्ञानरूपमप्रामाण्यं तत्र दोषाणां व्यापारो नेवास्माकमपि बि. 
दयते क्षानक्ारणामावादेव वद्धवतामिवास्माकमपि सिद्धमित्याह 
भविज्ञनि इति ॥ ५५ ।। 

नयु भ्राम।ण्यवदेप्रासाण्येऽपि परायत्त किमित्यनवस्था न भवत्यत 
आह दोषत इति । स्वतःप्रामाण्यवादिनामिति वाऽनवस्थामकच हेतुः| 
न हि पराघीनत्वमान्रेणाऽनकस्था मकचति । सजातीयापेक्षायां ह्यनव- 
स्था भवति । सेन यदि भ्रमाणान्तरायत्तप्रामाण्यवदप्रमाण।न्तरायत्तम. 
प्रामाण्यं स्यात्ततः स्याद्नवस्था । तन्तु प्रमाणभूतार्थान्यथात्वदोषन्ना- 
नाधीनम्, प्रामाण्यं ख स्वत इति नाऽनवसुथा ॥ ५६ ॥ 

पतदेव बिद्णोति सादिति । यत्र तावत्साश्चादकस्मिन्विषये विप. 
यैयज्ञानं विपरीतरूपक्ञानं नेद् रजर्तीमत्ति, तज तेनेव स्वतः प्रमाणे- 
नाथोऽन्यत्वरूपा छष्वी शक्ञीघ्गम्येवाऽ्पमाणतति नानवस्थारोङति । 
किमिति पुनस्तद्वहेन पचेस्याऽप्रामाण्यमः, विपरीत कस्मान्न भवनत्यित 
आह पतेति) पै हि परमबाचित्तत्पदयते परस्य तद्ानोमनु्पन्नत्वात् । 
उपजाते तु तस्मिन्युज्ञायमनेनेचव तेन बाधिनं पृवेमसखच्ान्न परस्य 
बाधकं भति । पर तु पृवैस्मिन्नुपजाते तदिख्द्धार्थोपस्थापकमुपज्ञाय 
मानमेव तस्य बाधकं मवत्तीति । कथं वा ङच्वीत्याह पूर्ति । ततश्च 
पू्ोौऽाधनेोत्पत्तिमेवाऽनासादयतोत्तरेणोट्पत्यवस्थायामेवाथोऽन्यथा- 
त्वरूपाऽग्रामाण्यवो धनादाघवमिति ॥ ५७ ॥ 

भवत्वेव समानविषयेणार्थान्यथात्वज्ञानन पूवस्य बाधः दोषन्ञ( 
[ कनन 

नेन तु भिक्नविषयेण कथ पातशङ्खक्ञान बाध्यत ? पीतश्चङ्खक्ानं हि राद्ध 



क 
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अर्थान॒स्यार्थतां प्राप्य बाधो गोदोहनादिवत् ॥५८॥ 
तच्र दोषान्तरज्ञानं बाधधीषा परान चत् । 
तद्द मूनौ दितीयस्य मिथ्यात्वादाद्यमानता ॥ ५९ ॥ 
स्वत एष हि तच्ापि दोषाऽनज्ञानत्रमाणगता । 
दाषनज्ञाने स्वलुत्पत्ते न शङ्कया निष्प्रमाणता(१)॥६०॥ 

वीतिमानमवगमयाति दाषज्ञानं तु नेन्न पित्तदोषम्, अता नात्र बधः 
खम्भवद्यत भह दुटकारणेति । यद्यष्यन्र साक्वद्धिपययज्ञानासावान्न पू 

बदप्रमाणता ट्वी भवति; तथापि कारणदाघाऽवगपप्रणाङ्याऽथा 
तस्यार्थतां प्राप्य कियता विलम्बेनास्त्यव बाधः, यथा गोदाहनेनप 
शयुकामस्य प्रणयेदिति पुरषायैनापि गोदोहनेन चमसस्य क्रत्वथेस्था 
प्यार्थिकतुद्यविषयतया मवति बाधो, द्वयोरपि प्रणयनद्धारत्वात्तत्र 
गोदोहनेन प्रणयने साधिते चमल्स्यवाथाभमवान्नन्ात्तेः, पवमनच्राप्य 
स्व्यवाथैतस्तुटयविषयत्वम् । वातन्ञानं हि पित्तं गृह्णाति तच्च भ्वेते 
पीतभ्रमस्य कारणतयाऽवगते चक्षुषि दभ्यमानं स्वकायंस्य पौतज्ञानस्य 
भ्रान्तत्वमवगमयति तदश्नान्तस्वेन चा्थान्यथात्वामिति बाघसिद्धिः॥५८॥ 

किमेष पोस्सभैः यत्सवेस्याधस्यं द्वितीयेन बाध इति, नेत्याह 
तत्रति । त्र द्वितीये बाधकज्ञाने तृतीयं दाषान्तरल्लानं बाधधीवा यदि 
नोद्धवति तदा तस्याद्यवाधकत्वम्, तदुदूभूतो तु द्वितीयस्य मिथ्या 
त्वादाद्यस्य प्रामाण्य भवतीति ॥ ५२ ॥ 

नन्वेवं तृलीया्घीनमाद्यस्य प्रामाण्यं परत पव स्यादत आह स्वत 
एवेति । तत्खदुत्पत्तित्त पवां परिचछिन्दत्स्वतपव प्रमाणम् । द्वितीयेन 
तं दोषज्ञानेन भ्रान्त्या प्रसक्तबाधनम् । तृतीयेन तु द्वितीये बाधिते 
सव्यज्ञातदोषन्वाक्निरपवादं भवति । 

नयु यथाऽऽ्द्यस्य द्वितीयेन दोषोऽवगतस्तस्यापि तृतीयेन, तथा 
तुत्तीयस्याऽपि दोषाश्ङ्का भवस्येव, तथा सर्वत्रेति न क्त चिद्ाश्वासः 
स्याद न आह दोपन्ननि इति । दिक्कालावस्थेन्दरियविषयदोषा हि मिथ्या. 
सहेतचो छोकप्र्िद्धा यत्न नेव सम्भवन्ति, यथा जागयीयामालोके 
स्वस्थेन्द्ियमनस्कस्य खक्िहितधरज्ञाने, तत्र नैव द्ोषाराङ्। तद्भा 
च प्रामाण्यशड्कापि नेव मवति । यथाविधेषु ह्यप्रामाण्यसरम्मवस्तथावि 
धेष्वेव तदाशाडम भवति । सम्भावितदोषेष्ु च तत्सम्मव इति कथम. 

( १) नाशका निःप्रमाणिकेति छि० पुर पा०। 
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स्वलः सवप्रसाणानां प्रामाण्यमिति गस्यताम् । 
न हि स्वतोऽस्ती क्ाक्तिः कलतैमन्येन शाक्यते ॥४७॥ 
आत्मलाभ च सावानां कारणापेक्चता भवेत् । 
खञ्घात्मनां स्वकायं प्रवर्ति स्वयमेव तु ॥ ४८ ॥ 
जाते ऽपि यदि विज्ञाने तव नार्थो ऽवघायेते। 

त्यग्रामाण्यं वेदस्य । स्वतो दवनित्यत्रापि सांक्योदेव प्रामाण्यानि्णं 
यत्क नाऽभामष्यम्व । परता दयामत्यन्नाप शुणामावादचानङ्प्राता, 
णयामन ॥ ह ॥ 

अत्र प्रतिक्षिधत्त स्वत इति । कारणमाह न रहैति। यदि ज्ञानस्य स्व. 
विषयतथात्वावधारणे स्वतः शाक्तिन स्यात्तदा नन्येनापि शक्यते 
सम्पादयितुम् {अतोन कदा व्चित्कस्य वित्कच्िदष्यथोऽवधा्येत- 
त्या ऽऽन्ध्यमेवा्शषस्य जगतः प्रसञ्येत । कुतश्चास्य परतः सिद्धिः ए 
गुणाचधारणादिति चत्, के पुनगौणा नाम एन दहि चक्षुरादिषु गुणा 
नाम के चिदुप्खभ्यन्ते । वैमल्यं गुण हति चत्, नन्वेव दोषानावोा 
गुणः, तथा चेदेदस्याऽपि तत्सम्भवाद् गुणाधीनेऽपि प्रामाण्ये नास्माकं 
का चिःद्चत्तिः। कथ च गुणात्तत्छद्धः ? गुणनिमिन्तं विज्ञानस्य य 
धाथोक्िषयत्वम्। अतः कारणभुतगुणावगमेन विषयस्यार्थस्य तथात्वम. 
वगम्यते । बविषयतथात्वमेव च ज्ञानस्य पमाण्यमतोऽस्य गुणावग- 
म्यत्वमिति चेत्, स्यादेष यदि गुणनिमित्त यथाथस्वं स्यान्नतु तद 
स्ति । यदि हि तन्निमित्तं स्याचतो शुणरदिताद्ोषयुक्ताच्च चश्चुर 
देरुपजते पतशाद्खदिज्ञाने न किं चित्सल्यं गम्येत, गम्यते तु तत्रा 
ऽपि शाह्रूपादिक सत्यम् । अतः स्वकारणनिमित्तमेव ज्ञानस्य यथा 
यत्वं तहे(षर्निमिच्ं चाऽयथार्थंतम् । तथाहि सति वीातशङ्खदि. 
शानस्य स्वकारणतः सत्यविषयत्वे तद्ोषतश्चाऽसत्य विषयत्वं युक्तं 
मावेष्यत ॥ 9७ ॥ 

अभ्युपेत्यापि प्रमाणक्ञानस्थ युणवरकारणजन्यत्वं विषयाऽवधा 

श्णस्य तद्धीनत्व नास्तीत्याह अत्मेति। सवै हि भावाः स्वात्पखा. 
मायेव स्वकारणमयपेश्चन्ते । घटो हि श्विण्डादिक स्वजन्मन्येधादपे- 
क्षते नोदक(हरणेऽपि । तथा ज्ञानमपि स्वोत्पतो गुणवदितरह्व। कार. 
णमपेक्चतां नाम, स्वकाय तु विषयनिश्चयेऽनपेक्चमेवेति ॥ ४८ ॥ 

यदुक्त "न हि खतोऽसलती शाक्तिः कन्तुभन्यन शक्यत' इति तद्धि. 
ब्रणोति जतेऽति येण । यच्युपजञातमपि श्चानं स्वविषयाऽवधारणाय 



६ न्यायरनाकरारूयव्याख्यासहिते श्छोकवातिके । 

यावलकारणद्युडत्वं न प्रमाणान्तर।द्वेत् ॥ ४९ ॥ 

तच ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् | 

यावद्धि न परिच्छना द्युदिस्तावदसत्समा॥ ५० ॥ 

तस्यापि कारणे श्युद्ध तज्ज्ञाने स्थाल्परमाणता । 

तस्थाप्येवसितीच्छेश्च न क चिद्यवतिष्ठते' ॥ ५१॥ 
# ् (र 

यदा स्वत्तः प्रमाणत्व तद्ान्यन्चव गद्यत । ५ 

निवसते हि मिथ्यात्वं दोषाज्ञानाद् यत्नतः ॥ ५२॥ 
तस्मारोघात्पकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणत्ता। 

€ क ० ३ 

अथां न्यथात्वहेतूत्थदाषन्ञानाद पाद्यते ॥ ५३ ॥ 

अप्रामाण्यं निघा भिन्नं मिथ्यात्वाजज्ञानसंशायेः। 

चस्तुत्वाद् दिवि धस्पाच्न सम्भवो दुद्धकारणात् ॥५२॥ 
स्वकारणगतगुणाव धारणमपेक्षते ततो शुणावधारणाय प्रमाणान्त- 
राञक्ञानोत्पाद्ः प्रतीक्चितव्यः । न द्यपरिच्छिक्ना गुणः प्रामाण्य गम. 
यत्ति असत्समत्वात् । तदपि ज्ञानं विषयज्ञानचदेव स्वविषयाऽव. 
धारणाय स्वकारणगुणावधारकं ज्ञानान्तरमयेश्चते, तदपि तथेत्ति 
जन्मसहसखेणापि न कथचिदर्थोऽव धार्यैतेति प्रामाण्यमेव सवेन्रोच्छि 
येत । अतः प्रामाण्ये चदस्ति स्वत पवाज्खीकचेव्यभिति ॥ ४९ ॥ ५१ ॥ 

ननु स्वतः प्रामाण्येऽप्यपवादकदोष।ऽमावप्रहणेऽस्त्येवा.ऽनव- 
स्थाऽत आह यदेति । स्यदेवं यद्यपवादकाऽमाचावय दोषाऽमको ब्रही. 

तव्यः । न त्वेवम्, ज्ञायमाना हि दोषाः प्रामाण्य विध्नन्तीति तद्नाना- 
देव तद्पव।दकं मिथ्यात्वं निवत्तेत, तदज्ञानं चायनल्लसिद्धमितिन का 
चिदं नवस्थेति ॥ ५२॥ 

उपसरति तस्मादिति । प्रा्ठा ऽवगता प्रमाणता बिषयवथात्वम् 
अथौऽन्यथात्वकारणगतदोषक्ञानाम्यामवगवेनाऽ्प्र।म'ण्यनापोधयते ^ने- 
चमयमर्थ” इति ॥ ५६३ ॥ 

नन्वप्रामाण्यमवस्तुस्वान्न दोषजन्यम्। अतज्ञन्यं च कथं ततोऽव. 
गम्यतेऽतत आह अप्रामाण्यमिति । ततः किपिध्याह वस्तुत्वादिति । सशयो 
नाम स्थाणुवौ पुरुषो वेत्यनवधारणात्मकः; प्रत्ययः, विपयेयोऽप्यतथा- 
भूतायै तथाभावनिश्वायकः ज्ञानमेव, अतसतयोधैस्वु्वात्सम्भवति दो. 
षज्ञन्यत्वम् । दोषनिभित्तं हि हानस्यायथाथेत्वम् , दोषान्वयञ्यतिरका- 
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अविज्ञानेतु दोषाणां व्थापारो नेवं कल्प्यते) 
कारणाभावत्तस्त्वेच तत्सिद्धं नस्त्वहुक्तिवत् ॥ ५५॥ 
दोषतखाऽप्रमाणस्तरे स्वतःप्रामाण्यदच्ादिनाम् | 
गुणज्ञानाऽनवस्थायन्न दोषेषु प्रसज्यते ॥ ८६ ॥ 
साक्चादि पययन्ञानाद्टष्व्पेच त्वप्रमाणता। 

, प्रोऽवाघेन नोत्पत्तिसन्तरस्य हि सिध्यति ॥ ५७ ॥ 
दुष्टकारणवाधे तु सिडेऽपि विषयान्तरे । 

युविधीौनात् । अतो दुष्टकारणजन्येन ज्ञानेनात्मनः भरामाण्यं विषय- 
स्याथस्याऽतथ।भूतस्य।पि तथात्वमवगतमप्य्थान्यथात्वक्षनेन दोष- 
ञानेन बाऽपोद्यते ॥ ५४ ॥ 

यरवज्ञानरूपपप्रामाण्यं तन्न दोषाणां व्यापारो नेवास्माकमपिवि. 
दयते क्षानक्रारणासावदेव तद्भवतामिवास्माकमपि सिद्धमित्याह 
अविज्ञने इति ॥ ५५ 1! 

नलु प्रामाण्यवदेप्रामाण्येऽपि परायत्त किमित्यनवस्था न भवत्यत 
आह दोषत इति । स्वतःप्रामाण्यवादिनामिति वाऽनवस्थाभवि हेतुः । 
न हि पराधीनत्वमन्रेणाऽनवस्था भधति । सज्ञातीयापश्चायां छयनव 
स्था भवति । तेन यदि प्रमाणान्तरायत्तग्रामाण्यवदप्रमाणन्तरायत्तम, 
धामाप्यं स्यात्ततः स्यादनवस्था । तन्तु प्रमाणभुताथोन्यथात्वदोषज्ञा- 
नाधीनम् , प्रामाण्यं च स्वत इति नाञ्नवस्था ॥ ५६॥ 

पतंदव चिच्रणोति साक्षादिति । यत्र तावत्ताक्षादकस्मिन्विषये विप. 
यैयज्ञानं विपरीतरूपन्ञान नेद रजतीमति, तन्न तनैव स्वतः प्रमाणे. 
नाथोऽन्यत्वङरूपा छष्वी शीघ्रगस्य बाऽप्रमाणतति नानवस्थाराडति । 
किमिति पुनस्तद्वकेन पृवेस्याऽ्प्रामाण्यम, विपरीत कस्मान्न भवत्यत 
आह पूवेति । पू हि परमबाधित्वोत्पद्यते परस्य तदानीमयुत्पन्नत्वात् । 
उपज्ते तु तस्मिन्युपज्ञायम नेनैव तेन बाधित पृवेमस्तखान्न परस्य 
वाधक भधति । पर तु पूषस्मिन्युपजते वदिख्दधार्थोपस्थापकमुपज्ञाय 
मानमेव तस्य बाधक्तं भवतीति । कथ वा खष्वीत्याह पूर्वेति । ततश्च 
पृवोऽवाधनेोत्पत्तिमेवा ऽनालाद यतोत्तरेणोत्पत्यवस्थायामे बाथौऽन्यथा- 
त्वरूपाऽप्रामाण्यबोधनाद्काचवमिति ॥ ५७ ॥ 

भवत्वेवं समानविषयेणाथान्यथात्वज्ञानन पूवेस्य बाधः दोषक्ञा 
¦ न 

नेन तु भिन्नविषयेण कथ पीतश्ाङ्खक्ञानं बाध्यत ? पीतशाङ्कक्ानं हि राद्ध 



च 

८ न्या यरन्नाकरास्यन्यार्या सहिते शोक वातिके 

अथानुख्याथंतां प्राप्य बाधो गोदोह्नादिषत् ॥५८॥ 
तच्र दोषान्तरज्ञान बाघधीवा परान चत्। 

तदुद्भूलौ दितीवस्य सिथ्यात्वादाद्यसानता ॥ ५९ ॥ 
स्वत एव हि तच्चापि दोषाऽन्ञानासप्रमाणता । 
दोाषज्ञाने त्वनुस्पन्न न शङ्कया निषधमाणता(१)॥६०॥ 

पातिसानमवगमयति दाषल्ञानं तु नेर पित्तदाषम्, अता नान्न बुधः 
सम्भवत्यत आह दुष्टकारणेति । यद्प्यत्र साश्वद्धिपथयज्ञानामावान्न पूवैः. 
वदप्रमाणता छष्वी भवति; तथापि कारणदोषाऽवगमप्रणाञ्याऽथौ. 
तद्यार्थतां प्राप्य कियता विलम्बेनस्स्यिव बाधः, यथा गोदोहनेन प 
शुकामस्य धणयेदिति पुरषार्थनापि गेदोहनन चमसस्य क्रत्वथेस्या- 
प्याथिकतुद्यविषयतया भवति बाधो, दइयोरपि प्रणयनद्वारत्वात्तन् 
गोदोहनेन प्रणयने साधिते चमसस्या्थाभावाक्निन्त्तिः, पचमन्राप्य. 
स्त्यवाथतस्तुदयचिषयत्वम् । धातज्ञानं हि पित्तं गृह्णाति तच्च भ्वेते 

वातश्चमस्य कारणतयाऽवगते चक्षि दृश्यमाने स्वकायेस्य ्प।तक्ञानस्थ 
प्रान्तत्वमवगमयति तदु न्नान्तस्वेन चाथान्यथा्त्वामति बाधसिद्धिः॥५८॥ 

किमेष एवोारेलगेः यत्सवस्याधस्य द्वितीयेन बाध इति, नेत्याह 
तत्रति । तच्च ितीये बाधकन्ञाने तृतीयं दोापान्तरक्ञानं बाधधीवी यदि 
नोद्धवति तदा तस्याद्यबाघधकत्वम्, तदुद्भूनो तु द्वितीयस्य मिथ्या 
र्वाद्ाद्यस्य प्रामाण्य भवतीति ॥ ५९. ॥ 

नन्वेवं तृतीयाघौनमाद्यस्व प्राप्राण्य परत पव स्यादत आहु स्वत 
एवेति । सत्खदस्पच्तिन पवार्थं परिच्छिन्दत्स्वतफव रमाणम् । द्वितीयेन 
त दोषज्ञानेन भ्रान्त्या प्रसलक्तबाधनम् । वृतीयेन तु द्वितीये बाधिते 
खत्यज्ञातदोषन्वान्निरपवादं भवति । 

नयु यथाऽऽद्यस्य द्वितीयेन दोषोऽषगतस्तस्यापि वृतीयेन, तथा 
तृतीयस्याऽपि दोषाशङ्का भवस्येव, तथा सर्वत्रेति नक चिद्ाश्वासः 
स्यादन आह दोषङ्ञाने इति । दिक्काटावस्थेन्द्रियषिषयदोषा हि मिथ्या. 
त्वहेतवो रोकथ्रक्िद्धा यन्न नेव सम्भवन्ति, यथा जागयोयामालो्े 
स्वस्थेन्दरियमनस्कस्य सक्निहितघर छाने, तत्र नैव दोषाशङ् तदभा 
च्चपरामाण्यश्रङ्काप नव मचत  यथादचु दयप्रामाण्यसम्मवस्तथतवि 

धेष्वे् तदाहाङ्का भवति । सस्मावितदोषेषु च तत्सम्भव इति कथम. 
शामा कयननोकयज 

( १) नाक्षद्धा निःप्रमाणिकेति छि° पु पा०। 
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एवं चिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः। 
प्राथ्येत नावत्रेधैकं(१) स्वसः प्रामाण्यमदनुने ॥६२॥ 
काब्द् दाषोद्भषस्तावद्वक्तूधीन इनि स्थितिः 
तदभावः कः चित्ताद् गुणवद्क्तकत्वतः ॥ ६२ ॥ 
तद् गुणेर पक्ष्टानां शाब्दे सकरान्त्यसम्मवात् । 
यद्गवा वक्तुरमाचन न स्युदाषा नराश्नयाः ॥६३॥ 
पारुषये दय दृष्ट दोषामाषो गुणास्तथा । 
प्रासाण्य तच्च युगलो नव स्यादित्युदाष्टतम् ॥ ६४ ॥ 

न्यत्र शङ्यते १ न हि ज्ञानत्वमान्रण सदयो युक्तः संशयस्य साधारण. 
धमादेनिखयाधीनत्वात् । तदवद्यं कानि चिञ्ज्ञानान्यसन्द्ग्धिप्रामा 
ण्यान्येवात्पद्यन्त । तस्मान्न सर्वत्राशङ्का । यत्रापि दुरत्वादिदोषसखम्भवा 
दप्रामाण्यश्ङ्का, तन्नापि प्रत्यासत्तिगमनादिनाऽन्यतरपद्ाथेनिणया- 
ज्ातिदुर्गमनामिति ॥ ६० ॥ 

एव च तृतीयन्ने दापो यदिन सम्भातितस्ततस्तदवधिरव नि. 
णयः । अथ तु सस्भावितस्ततस्ताक्निराकरणप्रयल्ञेन चतुथक्ञानावसानो 
निणय इति नाधिकन्ञानाऽपेक्षा । तावतेष तृतीयेन चतु्थन बा दिती. 
यस्य तृतीयस्य बाधे सति यस्थेचाद्यस्य द्वितीयस्य बा पामाण्यं सम- 
थ्यते तस्य स्वाभाविक प्रामाण्यमनपोदेतं भवात ईइतरच्चापवण्दादभ- 
माणभिति नाऽनस्था । तदिदमाह एवमिति ॥ ६१ ॥ 

पव सामान्येन स्वतः प्रामाण्यं परतञ्चाऽप्रामाण्यस्ुपपाद्याऽधुना 
भ्रकृतवेद प्रामाण्य सिद्धये चाब्दस्वभावमनुखन्धत्ते क्षब्दे इति वक्तृदाषा 
धीने इत्यथः । तदभावस्तहिं कथपित्यत आह तदभाव इति । क चिवत्, 

पोरषेयवाक्ये ॥ ६२ ॥ 
कथमतदित्याह तद्रुरिति । षेदे तु पुखषाभावदेव निरश्चयत्वा- 

दाषाणाममाच इत्याह येति । दोषामावाच्च वेदस्यौत्सर्जिकः प्रामाण्य. 
मनपाोदत भवाति ॥ ६२ ॥ 

नयु चकतृगुणान्वयव्यतिरेकाचुविघायित्वाच्छब्दस्य प्रामाच्य तद्- 
धीनमेव युक्तम्, तदभावाच्च वेदस्याऽप्रामाण्यमेव युक्तमत आदह पौरषेये 
दति । सवत्र प्रम्राणभूदपोद्षयवचलि न केवल गुणा पव, दोषाभावो 

(१) एष इति छिपु. पा. । 

७ श्खो० 
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तस्माद् युणभ्णो दोषाणाममावस्तद् मावतः 
अप्रामाण्यद्वयासन्वं(१) तेनोत्सर्गोऽनपोादितः॥६५॥ 
प्रययो त्पत्तिहेतुस्वात्प्राभाण्यं नापनीयते । 
दोषाभावो गणेभ्पञ्चन्ननु सेवाऽस्यिति मेवे ॥६६॥ 
तदा न व्याप्रियन्त हि ज्ञाधमानलया गुणाः 

दोषाभाके तु विज्ञये सत्तामाच्नोपकारिणः॥ ६७ ॥ 
तच्राऽपवाद्निभुक्तिषेक्भावाहुचीयसी | 
चेद् तसाऽप्रमाणत्व नदाङ्कामाप गच्छति ॥६८॥ 

अतो बक्तूनघीनत्वात्प्रामाण्ये तदुपासनम् । 
ऽपि दष्टः । तच्च गुणनिबस्वनत्व प्रामाण्यस्य भ्रागेव निरस्तम्, अतो 
दोष।ऽभावनिबन्धनमेव तदतो वेदस्यापि सिध्यतीति ॥ ६७ ॥ 

नयु दोषामाचनिबन्धनर्माप परत पव स्यादितामामाश्चङ्कामपचु- 
दन्ुपसंहरति तस्मादिति । द्।षाभावो ऽपवाद्ाभाव पवोपयुज्यते न 
साश्चात्प्रामाण्ये सप्रामाण्यद्रयाऽसत्वमिति। यापि साक्षाद्धिपययक्ञाना. 
दथान्यथात्वमवगम्यते(र) यन्नापि दोषन्नानेन, तेन्ोभयच्रापि ज्ञान- 
स्या.ऽयथाथविषयत्वे दोषा पव कारणमतो दोषामावे इयाऽसखादु- 
रसगेस्याऽन पवाद इति ॥ ६५ ॥ 

अरूति चापवादे यत्प्रस्ययोत्पत्तिहेतुरवासपरत्यक्षादिषस्पुरुषवाक्षय- 
स्यापि प्राप्त प्रामाण्यं तन्नापनीयत इत्याह भत्ययेति । तेन खोकेऽपि शाब्श्- 
स्य स्तत पव प्रामाण्याद्धेदस्यापि वरिकषद्धिरिति। 

अन्न गुणभ्यो दोषामावः पोख्षयेष्वित्येत्च्छरत्वा कश्चिश्चोदयत्ति 
दाषाभव शत ॥ ६६ ॥ 

परि्रति तदेति । प्रामाण्यावधारणे हि ज्ञायमानतया गुणाः कार. 
धामिति स्यादनचस्था, दाषाऽमधि तु सन्तामान्रोपकारिणस्ते, तकिया. 
करतास्तु दावा नोत्लर्भिकं प्रामाण्यमपवदन्तीति ॥ ६७ ॥ 

स्यात्तावदेव गुणनिरारूतदोषेष्वाप्तवाक्येष्वपवादनिसुत्तिः वेदे 
वु शृणरहिते कथमत आह तत्रेति ॥ ६८ ॥ 

पव लोकेऽपि द्राब्दप्रामाण्यस्य वक््पेक्षाऽभावाधदेदस्य भ्रामा- 
ण्यक्िद्यये नेयापयिकादिमिः क्चरुपासनमुपपादन छृतं तद्नर्थ. 

( १ ) सत्वादिति पाठन्तरम् । कचित् (२) गम्यते इति पा. 
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५ © ७७६ 

न युक्तमप्रसाणत्वे कर्प्ये तत्पाथना(१) मेत् ॥६९॥ 

लत्तख्ाप्ाञ्प्रणीतत्वं न दो षायान्र जायते । 
प्रयोगाणां तु स्वेषां वक्ष्यामः प्रतिसाधनम् ॥७०॥ 
पौरुषेये तु वचने प्रमाणान्तरभ्रुखता । 
तदमव हि तद् दुष्येदितरन्न कदा चन ॥ ७१॥ 
१०९ 4 ॐ © (~~ 

तेनेतरेः प्रभाणेया चोदनानाभसङ्ानिः । 
तयैव स्यात्प्रमाणस्वमनुवाद्तस्वमन्यथा ॥ ७२ ॥ 

भ (~ भ 

अन्यस्यापि परलाणस्वे सङ्गतिनंव कारणम् । 
€ # क #, $ (= कन, 

तुर्थाथानां विकरूप्यत्वादक तच्च हि बोधकम् ॥७३॥ 

कमित्याह अत इति युक्तमन्तेन । यदि तु श्ाकयादिवदप्रामाण्यमेव 
वदस्य कल्पयितभ्य, वततोऽथेवती कन्तुप्राथेनेति कोपदहासतमाह 
अप्रमाणस्ये इति ॥ ६९. ॥ 

ततश्च यदुक्तं शुनरामप्रमाणत्वं वक्तृप्रामाण्यवजेनाःदिति वद्" 
युक्त मित्याह ततकेति । ये तु स्वगेयागगदिसम्बन्धविषया इत्यादयः श्रयो. 
गारस्ते सप्रतिलाधनत्वान्न वेदाऽप्रामाण्यमापादयन्तीत्याह प्रयोगाणामिति । 
“चोदनाजनिता बुद्धि'रेत्यादिनिा वकश्ष्यतदति ॥ ७० ॥ 

नलु पौरुषेयमपि चेरस्वतः परमाणं, किं तस्यापि मुङप्रमाणेनाऽत 
अह पौरस्षेये इति । प्रमाणान्तरमूकतापपेश्चणीयैवेति । कथमित्याह तद्- 
भाव ईति । प्रमाणाभावे हि तदथादभ्रमाणमुखतया दु भवति, दोषाश्च 
प्रामाण्यापवाद् इत्यनपवाद्ाय प्रमाणान्तरमपेक्षते, इतरक्त वेदिकं तद- 
भावेऽपि न दुष्यतीति नाऽशप्रमाणं भवतीति ॥ ७१॥ 

न केवर दोषाभावः किन्तु गुण पव मुप्रमाणामावो बेदस्येत्याद 
तेनेति । तेन मुरुप्रमाणामावेनाऽयाता येय परमराणान्तराखगतिस्तथेव 
्रामाण्य) मन्यथा ऽचुवादत्वाप्तरिति ॥ ७२॥ 

नयु सवाद निषन्धनमेव सर्वेषां प्रव्यक्षाकीनां पौरुषेयवाक्यानां च 
प्रामाण्यम् । नचासौ बेदस्यास्तीति कथं प्रामाण्यमत आह् अन्यस्या 
पति । पू्वेत्र गुणनिबन्धनत्वं निराशतम् । अघुना सवादाधीनत्वमि- 
ति वेदितथ्यम्। 

सगतिने कारणं किन्तु विसोधिन्येषेति कथमित्याह तुल्याथानामिति । 

(१) कत्प्ये नात्माथता भवेद् , इति पा, । 



[ भ) 

५३ व्यायरत्नाकराख्वष्यासख्यासहितश्छोकवार्तिके। 

यच्चापि स्यात्परिच्छेद्ः प्रमाणेर्चरैः पुनः । 
नूनं तच्चापि पूर्वेण सोऽथ नाऽबशुतस्तथा ॥ ७४ ॥ 
सङ्कत्या थदि चष्येत पूवपुदेप्रमाणला। 
[ प्रमाणान्तरमिच्छन्तो म स्यवस्थां छमेनहि ॥०५॥ 
कस्य चित्तु यदीष्येत खल एव प्रमाणता । ](१) 
प्रथमस्य लथामावे प्रदेषः किनिबन्धनः ॥ ७६ ॥ | 
श्रोखधीञओाप्रमाणं स्यादितराभिरसङ्खतेः। 
स्थाच्चेत्ञ्नितेयैव ज्ञानेनान्येन सङ्गतिः \॥ ७७ ॥ 
वेदेऽपि शतक्रत्वः स्थादुद्धिरुच्चारणाऽनुगा । 
साघनान्तरजन्था तु बुड्धिनांस्ति योरपि ॥ ७८॥ 

यत्रेकस्मिन्विषयेऽनेकविन्ञानसन्निपातस्तत्न तेषामन्योन्यनिरपेश्चाऽ्थे- 
परिच्छेददेतुस्वेन तुस्यानामेव प्रामाण्य न समुश्चितानाम् । अतोनं 
सतादाचौन प्रामाण्यमिति ॥ ७३ ॥ 

नन्वकमेवाथं दूराद् ष्टऽपि पुनः प्रमितस्यैव पत्यासीदन्तो 
द्यन्ते । तत्पूवे स्य नैरपेक्ष्ये नोपपद्यते। अतः सवादापेक्षमेव प्रामाण्यमत 
आह् यत्रापीति । अप्र्ितविरशषप्रमित्सखया तन्न प्रत्यासत्िने पुनः पमि 
तस्य सवाद्ायेति ॥ ७७ ॥ 
 सगतिनिबन्धनं च प्रामाण्यं गुणनिवन्धनवदेव न क चिश्यवति- 

छत इत्वा सद्धत्येति ॥ ७५॥ 

नयु विषयन्ञानस्याऽथक्तियाज्ञानाधौनं प्रामाण्यं तच्च स्वतः प्रमा. 
णमिति नाऽनवस्था । यथाऽऽह घमकीरसि. “प्रमाणमविसब।दि ज्ञानम- 
थक्रियास्थितिः । अविस्वाद्न''मिति । स्याय्िदो ऽप्याहुः "धमाणतो. 
ऽध््रतिपन्तो प्रच्त्तिखामस्योदथवल्प्रमाणम्'”इनि । तदिदमाशङ्कने कस्य 
चिदिति । परिहरति प्रथमस्येति । न विषयक्ञानाथक्रियान्ञानयोः कथ्िद्धश्चेष 
इति दशितं न्यायरत्नमारायां शाखदीपिका्यां च ॥ ७६ ॥ 

इतश्च न सवादाधीोन प्रामाण्यभित्याह् धोत्रधीरिति । इतरभिन्ना 
दिधीिरित्थथः । शाते स्यादिति ॥ ७७ ॥ 

परिहरति वेदेऽति । अथ वेदस्य विज्ञातीयसवादाभवादध्रामाण्य 
तच्करोच्बुद्धेरपि स्यादित्याह साधनन्तरेति ॥ ७८ ॥ 

पएतशिहठान्तमेतावधौ डिखितपुस्तफे नोपरुभ्धौ । 
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यथा स्वेकुल्द्रिथाधीनज्ञानान्तरनिदन्धना ) 
सङ्कनिः कारण प्राष्य तथ। केद्ऽवि करूप्यताम् ॥७९॥ 
तस्माद् इदं यङुत्पन्नं नापि सचाद्सुच्छाते । 
ज्ञानान्तरेण विज्ञान तद्पमाणं व्रतीयताम् ॥ ८० ॥ 
न चाऽलुमानतः साध्या चाब्दादीनां धरमाणता। 

॥ क~~ 

सषेस्येव हि भा प्रापत्प्ममाणान्तरसाध्यता॥ ८१॥ 
ननु प्रमाणमित्पेच प्रत्यच्चादि न गद्यते । 
न चत्थपमरगहीतेन व्थवहारोऽवकल्पते ॥ ८२ ॥ 

5 १ ॐ, # ^> 

प्रमाणं ग्रहणात्पूवं स्वरूपेणेव सस्थितम्। 

निरपेक्ष.स्वकार्येषु गद्यते प्रत्यय।न्तरेः ॥ ८३ ॥ 
तेनास्य ज्ञानमानतरव(१) प्रामाण्ये नोपयुज्यते । 

ततश सवादकारणवादिना सजातयस्षवादोऽपि कारणमिति 

वदितध्यम् , ततश्च सिद्धयति वेद्स्याऽपि प्रा माण्वभमित्याह ययेति ॥ ५९ ॥ 
यत पवं गुणसंवादाथक्रियादीनामपेक्षा नास्ति, तस्मार्दादिश ज्ञानं 

प्रमाणमित्याह तस्मादिति ॥ ८० १ 
ननु नक्त चिदव्याघ्ताऽप्रणीतस्य वाक्यस्य प्रामाण्य दृष्टम तत्कथं 

वेदस्य स्यादत्राहनचेति। अनुभानसाध्ये हि प्रामाण्ये हष्टान्यापञ्ता, 
न तु तत्तथेति । कस्मादित्याह सवेस्येति । अनुमान पेश्षस्व सत्थज्चुमान 

स्याऽप्युमानार्तराऽपेक्चस्वारकल्षवाऽनवस्था स्यादित ॥ ८९ ॥ 

चोदयति नन्विति ।नान्यापे्चं प्रामाण्यम् , किन्तु स्वतः सिद्धमित्यु 

त्तम् । न च प्रत्यक्षादिश्ञानसमुत्पद्यमानमेव प्रमाणमित्येवं गृह्यते, नदह 

तत् तदार्मान गृह्णाति, कथ तद्धमत्वेन प्रामाण्य गृह्णीयान्न चाडयुदहदीतः 

भ्रामाण्यन व्यवहारसद्ध्(रत ॥ <८२॥ 

परिहरति भ्रषाणमिति । बेनेवात्मश्रहणेन भर्माण स्वसत्तामत्रणेषं 

संस्थितं तकां भवति । अथ परिच्छद् करणात्परिच्छिननि चाथ त. 

न्मान्नरनिबन्धनत्वात्कायंस्य व्यवहारस्य तत्रापि नाऽन्यापक्ञा । प्व 

छतकाथ पश्चास्सञ्जातायां लिन्नासायामाज्ुमानिकेः प्रत्ययान्तर ह्यते । 

यथा धश्यति ज्ञति स्वनुमानाद्वगच्छाम हदाति ॥ ८२ ॥ 

तनाऽस्य ज्चानस्य क्ञायमानत्वमात्मीयप्रामाण्ये श्रहीतभ्ये नोपयो. 

( १) तेनास्या्ञायमानल्वे, इति छि. पु. पा. 
अ 



५४ न्यायरताकराख्यन्याख्यसिाहिते शोकवाा तिके । 

विषयालुमवो दतर पूवस्मादेव रम्यते ॥ ८४ ॥ 
अप्रमाणं पुनः स्वाथग्राहक स्थात्स्वशूपतः । 
निन्सिस्तत्य मिथ्यात्वे नगदीते परेभवेतत् ॥ ८५ ॥ 
न दयथस्पाऽतथाभावः ूेणातस्तथास्ववत् । 
तच्राप्यथाऽन्यथामावे घीयद्धा दुष्टकारणे ॥ ८६ ॥ 
तावतैव च मिथ्वात्वं गद्यते नान्यहेतुकम् । 
उत्पन्थवस्थं वेवेद् प्रमाणमिति गीयते ॥ ८७ ॥ ̀  
अत्तो यच्रापि मिध्यास्वं परेभ्यः परतिषाद्यते। 

ग्येषेस्या्ट तेनेति । कथं तद्ञाने तत्पामाण्यग्रदणमित्याह विषमानुभव इति । 
न क्ञानसम्बन्धित्वन प्रामाण्य गृह्यत इति चरूमः, हन्तु विषयतथा- 
त्वम् , वद्धिक्षानस्य प्रामाण्यम् , तशन्निबन्धनत्व।जक्ञाने प्रमाणवुद्धिशब्द् 
योः । तच्चा ऽक्षातदेव क्ञानात्स्वत एव गृहीतमित्यनथक परमाणातस्तर 
पिनि । अप्रमाण तु न स्वीयमप्रामाण्यं स्वतो गमयति तदपि हि स्व- 
रूपेगेवाथं गृह्णाति स्वाचुरूपामिति यावत् । रजतक्ञानं हि श्ुक्तिकारा- 
कर रजतामेत्येच गृह्णाति न पुननंदं रजतमिति । तेनाऽप्रमाणश्चानमपि 
स्वतः प्रामाण्यमेवास्मनोऽबिद्यमानमपि गृह्त्ता्निचन्धनं व्यवहार 
भरवस्ंयति ॥ ८४ ॥ 

तक्राऽभ्रामाण्यग्रहणाय व्यवहारनिधृत्तये वा ऽस्ति परवपेक्षित्याह 
सप्रमाणमिति ॥ ८५ ॥ 

तदेव हयनाक्ति न हति । अथौन्यथात्वं हि श्षानस्याप्रमाण्यम् । न 
च वत्तथास्वचरस्वतो गदीतमिति युक्ता परपेक्षिति । 

यद्येष वेदस्यापि परत पएवाऽप्रामाण्यमिति ब्रु अस्ति हि बाधः 
पूर्वोक्तादयुमानगणादिस्यत आह तवरपीति । तत्राप्यप्रामाण्ये ऽथौन्यथावत्वे 
चा दुष्टकारणे वाऽऽ्मनो था धीः सिव कारणे नाऽनुमानगण शति ॥८६॥ 

किमिय राज्ञाज्ञा ? नेत्याह तावतेति । तावतैव कारणद्वयेन खोक 
क्ानानामभरामाष्य गुह्यते नाऽन्यथेति सवेजनस्वस्वे्यमिति । ननु 
प्रमाण सद्वाधक् पूेस्य मिथ्यास्वं करोति, तस्व तु कुतः प्रामाण्वमत 
साह उत्पत्तीति । स्वतस्तस्य प्रामाण्याभेति वर्णितमिति ॥ <७ ॥ 

यत प्वेवे कारणद्धयादेकमिथ्यात्वं स्वयमवगतमतत पव परेभ्यो 
मिथ्यात्वं प्रतिपादयता पतदेव इयं वक्तव्यं न यकिञ्िस्छाघम्यमन्र 
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ष # # तच्राप्येलद् द्यं वाच्यं नतु साधम्यमाच्चकम् ॥८८॥ 
क ॥५। । , 

चोदनाथाऽन्यथामावं कुवतश्ाऽनुमानतः | 
1 ७. 9 (~ क~ € = 

तञ्ज्ञाननचव या बाधः स कथ वविनकाधत् ॥ ८९॥ 

तन्सिथ्यात्वाद्बाघथेत्, प्राप्रभन्योन्थस्श्चयम् । 
नानुभानाद्तोऽन्थाद्धि बाधको करि चिदसि ते ॥९०॥ 

[4 ५ ९ ~ 

न चान्येरग्रह५थस्य स्थाद्मावो रसादिषत् | 
ॐ ¢ क ~ 0 ८ न ~ क 
तेषां लिहा दि भियेस्मान्नियमो ग्रहणऽस्ति डि।९१॥ 

~ ॐ, © क, क [क [९ 

लाडये वाऽथबाघञ्चत्तादग्धम भविष्यति| 
@~ ® 9 # भ । प 

ममाऽसिद्धपिदं क तु षेदाल्लालेऽवबोधने ॥९६९॥ 
प्रत्यक्चाद्यवगताथेत्वादिक्रमित्याह अत इति ॥ << ॥ 

आगमविरुद्धं चाऽनुमानमिःत्याह चोदनेति ॥ <९ ॥ 

हाङ्ते तन्मध्य त्वादिति । परिहरति । प्राप्तमिति । कथमित्याह नाऽनुमा- 

नादिति । तेनैवानुमानेन बाधान्मध्यात्वं, सिद्ध च मिथ्यात्वश्चुमान 
मितीतरेतराश्चयत्वाभेति ॥ ९० ॥ 

ननु यथा ऽनुमानादन्यद्वाधकं नादिति, नथा स्ाधकमभ्यागमादः 

न्यन्नास्ति, तेन सद्धावोऽपि वेदार्थस्य दुलेम एवात आहन चति। न 

हि वयमचुमानसद्धावमङ्गाछत्येव काधकान्तराऽभावान्मिथ्यात्वस्याऽ 
सिद्धि रमः, कि त्वनुमानमेव नोदेतीति, साधकस्त्वागमा विद्यत दप. 

वेति । नत्वेकेन ग॒हीतस्याथस्यान्येरगुहीतस्याऽमावो भवति रसादौ 

नामिव, अव्यथा तेषामाप जहादग्रुहाताना नजाद्ययुहतानामभाचः 

स्यादिति ॥ ९१॥ 

शाङ्ते तद्धियेति(१)। परिहरति तादृगिति । पूवे प्रमाणस्य प्रामाण्यन भ्र. 

प्ाणान्तरपिश्चमिस्युक्तम् । इदानीं तु प्मेयोऽप्ययेः पकनेव सष्यन्न 

स्वसिद्धये प्रमाणान्तरमपेश्चत इस्युच्यल इत्यपोनरूक्तयम् । 

नन्वसिद्धं (र)नथोदनाप्रामाण्य कथ तद्धाघोऽचुमानदु शणम् । अन्न 

तावदिदमेव बक्तभ्य, यद्यपि तचाऽसिद्धं तथाप्यस्माकं तावत्लिद्धम- 

स्मल्यतिपादना्थं च साघनववनम्,न च वयमागमबाधेतमथमनुमानेन 
व्रतिपादयितं शक्ताः । तेन भवत्येवागमवबावोऽनुमानस्य दूषणम् । न 
च तवाऽप्यासद्धः राक््यत वक्तुमत्याह ममेति । तवापि हि चदादसः 

( १) न द्वितैयितति कवित् । ( २} सिद्धमिति पा, । 



[रो के 

५६ न्यायरव्राकराख्यव्याख्यासदहिते श्ोकवातिके । 

वक्तं न द्वेषमाच्रेण युज्यते सत्यवादिना(१) । 
देषादसंमतत्वाद्वा न च स्यादप्रमाणता।॥ ९२॥ 
न चात्मेच्छाऽभ्यनुज्ञाभ्यां पामाप्यमवकसल्पते । 

अग्निदाहादिदुःखस्य न द्यप्रत्यक्लतेष्यते ॥ ९४ ॥ 
न चाभिलछापिकं ज्ञानं प्रामाण्येनावघायते(र)। 
'तस्मादालोकवद्धेदे सवसाधारणे सति ॥ ९५ ॥ 
मैवं विप्रतिपत्तटयं' यौद्धादेषक््यतेऽन्तरम् । 
पुरुषाऽ्क्तितस्तन्न सापवादत्वसम्मवः॥ ९६ ॥ 
वेदस्याऽ पौर्षेयत्वे सिद्धात्वेवं प्रमाणना | 
"कलो मनतवे(र) तु वदस्य सम्यङ्नमिथ्यात्ववा्िभः ९७ 
कतो गुणाख दोषा महाजनपरिग्रहः । 

दिग्धाऽविपयंस्ताऽथवु'द्धजायत । अतः सिद्धमेव प्रामाण्यम् । माच्च 
इाभिधानं तु दवेषमात्रणाऽसत्यमवेख्यतदति । न च दषादसतम्प्रतिप- 
तवा भवत्यप्रामाण्यं नाषीच्छानुज्ञाभ्यां भ्रामाण्यामित्याष्ट द्रषदिति। 
अत्रेवोदाहरणमाह अर्ति । उपसहरति तस्मादिति पादत्रयेण । 

नन्वेव बोद्धादिवाक्यादपि ज्ञानेोत्पत्तस्तस्यापि वेदवलप्रामाण्ये 
स्यादत आह ॒बैोद्धदेरिति । “अश्चकय हि तत्पुरुषेण श्चातुमुते वचनात्" 
(का०्मार्मश्पा १ सूर) इत्यञ्च वक्ष्यत इति । प्दतदेव ददौयति पुसषेति । 
न ह्यतीन्द्रिथायं पुरुषस्य द शोनशाक्तः सम्भवति प्रत्यक्षाद्यक्तम्भवात्। 

तेन ान्तिावप्रलम्भमुलतया तद्वाक्षस्य दुष्टत्वादोत्ला्भेकमपि 
्रमाण्यमपाद्यत ॥ ९२॥ ९६॥ 

वेदस्य त्वपौरुषयत्वन निरदौषत्वाद्नपोदिता प्रमाणता सिद्धा भव. 
सत्याह वेदस्मेति । 

किमिति पुननदस्य कता नाङ्गीक्रियते, कद्पनागोरवा सदाह कवैम- 
त्वे इति कल्प्य मन्तेन । महाजनपरमरह इति । सम्यक्त्ववादिना वेदानां म 
हाञजनपरिप्रहं प्रामाण्याय वणेयन्ति । इतरे स्वागमनाम्। वदिदं स- 
वेमृप्रमाणकाताति । मीमांसकेस्तु न कि ञ्छिददष्ठं कद्पनीयमित्याह 

( १) सत्यवादिनाम्, इति कवित् पा ॥ 
( २ ) ्रामाण्येनावकतल्पते, इति कचित् पा.! ( ३ ) कत्वे, इति पाठन्तरम् । 
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एवमादि विना युक्तया करण्यं" सी मांसकैः पुन;॥९८॥ 
हदानीमिव स्वेच् दछ्टान्नाऽधपिकमिष्यत । 
एवश्नतस्य वेदस्य ज्ञानोर्पि प्रकुषेतः। ९९ ॥ 
स्वरूपविं परीतत्वसश्यो माष्यवारितो । 
निवारयिष्यते चापि इुष्टकारणक्रर्पना ॥ ९०० ॥ 
पुरुषामावतस्तेन तहारेणाऽप्यशङ्कितौ । 
तथा सत्यतथाभावो बुद्धयनुत्पात्तिमाश्नितः १०१ ॥ 
तच्र विध्रातिषिडस्व अवीतीात्येचमादिना । 
यथारषछाथवादित्वं तच्चत्प्रल्य यित्तादिति ॥ १०२॥ 

मीमां सकैरिति । 
तदेवं नित्यनि्दौषस्य ज्ञानं चेत्पादयतो यदि परसलक्ायविपययनि 

गित्तमप्रामराण्यं स्यातच्द् द्वयमपि "न चास्मिदोत्र ज्ञुहयात्'"दस्यादिना “न 

चेष देशान्तर” इत्यादिना(९) च भाष्यण निराक्ृ्तमित्याह एव भूतस्यति । 

पवभूतशब्देन नित्यनिदांषत्वमुक्तम । तदृशेयति निवाररयिष्यते इति । 

दाषसश्याल्पामाण्यसन्ययः, दोषनिश्चयाच्च तद्धिपययः, तदुभय 
दोषनिषारणेन निवारितं मवति। 

सुभ्र्याश्चिप्त भाष्ये समाधत्ते तथा सतति । यदा दहि सशर्वविपययो 
निराकरिष्येते तदा ज्ानाऽनुत्पच्तिषविषयमेवाऽतथामाधचोदध्य मवती- 
ति । तत्रदमुन्तरम्, “विगप्रतिषिद्धमिदमुख्यत ब्रवीति वितथ चति!।बा- 
धयति न बोधयतीति विप्रतिबद्धामच्यथेः । “यत्त साकक वचनम्, 
तच्चेः^व्ययिनात्पुरषादिन्द्रियविषयं वाऽचवितथमेव तत् । अथाऽप्रत्यायि 
ततुषादनिन्द्रियविषय वा तत्पुरषबुद्धिश्रमवमप्रमाणम्र् । अशक्य 
हि तस्पुरुषेण क्चातुख्ुते वचनात् ( शा. मा, अश्पा१ सूर) इनिमा 

ष्यम्, तत्न प्रत्ययितश्चन्दस्याथेम्राह यथेति! तथाभूतम्रतथाभूत वा 

यथादृष्टं यो वदति ख प्रत्ययित इति । इन्द्रियचिषयभित्थपि 

(१) न च स्वगैकामो यजेतेत्यतो वचनात् सदिग्धमवगम्यते, भवति वा स्वगो न 

वा भवतैति। न च जिधितमवगम्यमानमिद मिथ्या स्यात्, थो हि जनित्वा प्रभ्वसते, 

नैतदेवमिति, ख मिथ्याप्रत्ययः, न चेष कालान्तरे, पुरपान्तरे, भवस्थान्तरे देशान्तरे वा 
विपर्येति । तस्मादवितथः । शा० भा० अ१पा०१सू। 

4 श्रो 



८८ म्यायर त्राकरास्यन्यास्यासददतिश्छोकवातिके। 

इन्द्रियेति तु मृं चेद्स्यास्तीत्यवमव्रवीत्(१) । 

द्रष्टुत्वस्ल्यचा त्ये तदेत्प्रत्ययिततादते ॥ १०२॥ 

ददयमानाथवादित्वे स्यादनाप्राक्त स्यत । 

एवं त्वे काङ्खवेकल्यात्प्त्युदाहरणस्थितिः ॥ ९०४ ॥ 

एकैकामावमान्र स्यादाप्रत्वन्द्रियकत्वयोः | 

अप्रल्यपितपक्चे स्यादन्द्रिथस्याप्यसत्यता ॥ {५.५ 

तस्येव विकशोषणमित्याह शन्दियेति । शन्द्रियत्रहणमचुमानादी- 
नामपि मूलप्रमाणान्तराणासुपलक्षणम । सदय अष्याथेः, सम्म 
वस्पमाणमूर यल्पत्ययितवाक्षय तत्प्रमाणमेव । अतो यदि तदसिघ्राय 
यथा यत्कि चनेति दष्टान्तवच्वनं ततः साध्यतेकद्यम्निति । यरवप्रत्य 
यितवचनं यच्चाऽसम्मवन्पृरप्रमाणं तत्पुरुषनलयुद्धिप्रभवं मुखदोषेण 
दु ्रत्वादप्रमाणम्। नेतद्ष्ठान्तनाऽदुष्ठस्थापि वेदवचसोऽप्रामाण्यमिति 

किन्तु यथावस्थिताथदशित्वं यथादृष्टाथवघादित्व च य प्रत्ययि. 
तशशब्का्माहुरित्याह द्रष्टेति । द्रषत्वं यथावस्थिताथददिीत्वम् सत्य 
घादित्व यथादष्टाथवादित्वमिति | इन्द्रियधिषयं वत्यनेन त्वनाप्तवाक्य 
मपि भ्रातुरिन्द्रियविषयभूतमवित्थमि्युस्यत इर्याह दरयमानेति ) 

पतद्याख्यान दुषयति एव त्विति । पकाङ्गविकल हि प्रत्युदाहरणं 
न दचज्विकलम् | अत्र रवाघ्त्वेर्द्रियकत्वयोरकेकमयव प्रामाण्यक्रारण 
मााश्नतम् , अनयोरेकेकस्यामावे प्युदाहरणं स्यात् । 

ततः कि जातमत आह भप्रत्ययितेति सपादेन । प्रत्ययितप्रत्युदाह- 
रणे हि अथा$प्रत्ययितादिच्युस्यमाने प्रन्ययिताऽमावमात्रेणाश््रामा- 
ण्यात् भरोतुरिन्द्रियव्रिषयं यदप्रत्ययितवाकयं प्रमाणत्वनोदाहत तदेव. 
दानीसप्रमाणस्वेन प्रव्युदा्रण स्यात, इन्द्रियवविषय वेत्यस्य(र) प्रत्यु 
दाहरणे त्वनिन्द्रियविषय बेस्युच्यमाने यदाप्तवाकयमपि धोतुरनि. 
न्दियकिघयं प्रमराणत्वेनाभ्युपगतं तदेवाऽप्रमाणत्वेन प्रस्युदाहरणं स्या. 
दिति श्रत्थव्याघातः स्यादिति । किच यदीश्द्रियावषयमित्यनेन इद्य- 
मानां धिषयमनात्तचचनसुच्यते, ततताऽनिन्द्ियविषयमित्यनेनापि भो. 
ध्रा यन्ञापरुभ्यते तद्धक्तञ्यम् , ततश्च “अशक्यं हि तत् पुख्षेण क्लातुखरत 
वघचनात्^इति भाष्य नोपपद्यत । न हि थत् धोत्रा नोपलभ्यते तञ्छातु 

( १ ) एतदत्रवीदिति पा०। (२) भथेन्दियविषय चेत्तस्येति कचित् पा. ! 
च 
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अनिल््रिवत्वपच्चे वाऽसत्प्रत्थापेत माबितम् । 
> 

न्धाहतग्रन्थतेव स्याद् , तस्मत्पूव॑ण सलयता ॥९०६॥ 
परण सूलटसद(वि इनन्द्रयण ठु दशतः ( 

अप्रामोण्धानब्रर्यय दषामनमकपवणनस् ॥ १०७॥ 

गुणात्प्रासाण्यापित्येषव तत्पूव खुनिराकरतम् । 
© [क + (र 

पूवच्र प्रातताषद्धत्वान्त्लमानाप्यकारणम् ॥ ५०८ ॥ 
© ८ 

'समुचयार्थो वाशन्द्ः पूषस्मिन्नुत्तरन्न च। 
विकल्पेन मयोर।ह प्रत्युदाहरणे पृथक् ॥ १०९ ॥ 
चा क्येऽप्थसत्ये मिथ्यात्वं इ, सत्येऽप्धक्चक्तिके । 

मशक्यं भवति । तस्मादिन्द्रियविषयमित्यनेन समस्भवन्मूप्रमाण- 
मुख्रते । अनिन्दियावषयमित्यनेन चाऽसम्मवन्मुलप्रमाणम् । पते च 
"'अरहाकयं हि तत्'इति भाष्यमुपपन्न भवति । प्रत्ययितश्चब्दश्चायमितज- 
न्तः प्रत्ययोऽस्य सजात दत्येतावद्वरति । प्र्पयश्च(यथाथे।ऽपि सम्भव. 
तीति न यथाथेद्र्ी प्रस्ययितः, कि तु यथादष्टाथेवाद्येव । तस्मा 
त्पूवैऽयाख्यैव ज्य।यसीत्याह तस्मादिति । सत्यता यथ!दएटाथैवादिता 
पूवैण प्रत्ययितद्रन्दैेन दशिता, परेण स्विन्द्रियविषयमित्यनेन तस्यैव 
मुर खद्धावो विद्रोषणघ्ुच्यते इति । 

नन्वेष सम्यङ्प्रुख पक्षं गुणत पव प्रामाण्यं स्यादत आह अप्रा, 
माण्येति । अपवादभूता ¶प्रामाण्यनेच्रत्धथमव दाषाऽमाव्ोपवणनमिद 

गुणद्वारेण, न तु गुणस्वरूपमेव प्रामाण्यायोच्यत इति ॥ ९७ ॥ १०७ ॥ 
किमित्येव बण्येत शद्याकङन्थाह युणदिति । निराङृतामिदं निरा 

छ्रतत्वाख्च नेदं प्रामाण्यकारणमिति ॥ १०८ ॥ 
यदि प्र्ययितत्वमेन्द्रिथकत्वं च समुचिचतं लक्षणं कथं वाशान्दो 

इन आह समुच्रयाथं इति स्मिन्नन्तेन । निपातानामनेकाथर्वादिव्यर्थः । 
प्व्युदाहरणे त॒ विकट्पाथ एव । योरपि सत्यपि भ्रत्थयितस्ैन्द्िय- 
कत्वयोः पथक् यक् प्रव्युदाहरणाथं इत्याह उत्तरत्रेति ॥ १०९ ॥ 

त प्यव प्रस्युदाहरणे दरयति शके इति । अतत्वेऽच्ुतवादिनि 
पुरुषे सति शाक्येऽप्यथं यद्यव्यथःप्रमातु काक्व(१) स्तथाप्थप्रामाण्यम- 
नाश्वासाद् दष्टम्। सत्ये प्रत्ययितेऽपि बक्तयंशक्तिके यद्यस्योच्यमानमर्थं 

( १ ) प्रलययासत्तिशकय इति क्षाचेत् । 



्. 
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नानेन वचनेनेह सर्वज्ञत्वनिराक्रिया ॥ ११० ॥ 
वचनाइत इत्येवमपवबादा हहे सन्नतः ॥ 

यदि षडाभिः प्रमाणः स्यात्सवन्ञः केन वार्यत ॥१९१॥ 

एकन तु प्रमाणेन सवेन्ञा यन कर्प्यत । 
नन स चकुषा सवान् रस्ादान्प्रादवेपदयते ॥*१२॥ 
यज्ञाय प्रना्णेस्तु यज्ञात याऽयद् शेनम् । 

भवेदिदाना रखोकस्व तथा कालान्तरेऽप्यमत् ॥११३॥ 

यन्राप्यात्छाधा दष्टः सख स्वाथाऽनातलङ्नात्। 

दूर सृष््माददद्टा स्यान्न रूपं चचाच्रवुतिता ॥ ११४॥ 
ष्टुं शक्तिनीरसित प्रत्यश्चाद्यसम्भवातव, अन्राप्यव्रामाण्यं मूलदाषात् | 
न ह्यतीन्द्रियाथं बचनमन्तरेणावगतिः सम्भवति । तदिदमुक्तम् “अश. 
क्यं हि तत् पुरुषेण क्ञातुद्धते वचनात्" हति । इदं तु भाष्य के चिरछ्व. 
ज्ञ(नेराकरणपर व्याचक्षत । तान्निसाकयोतति ननेनेति ॥ ११० ॥ 

क।रणमाह् वचनादिति । वचनात ज्ञातुमश्षक्यमिति वदम् वाच. 
निकेऽतीन्द्रये ज्ञानशक्ति निसयकरोति, न सर्वत्र । प्रकतत्वाच्चातीन्द्र 
यमेव तच्छब्देन पराख्ुदयते न सवेमिति । कि चाऽनिराकरणीयत्वादपि 
सतक्नस्य न तन्निराकरणपर भाष्यासत्याहं यदीति । या हि बड्मिः 

प्रमाणैः सवं जानाति स्र धर्माऽधमौधपि वेदेन जानन्न चोद्नैवेत्यव 
धारणं विरणद्धीति न निराकत्तैष्य दति ॥ १११ ॥ 

यस्त्वेकेनेव सवं जानातीति कश्ितकदिपतः सोऽतितुच्छत्वादेव 
न निराकाये इत्याह एेनेति । यो द्येषयि्धं स्ेज्ञ कट्पयति स स्वयं 
ताचच्चक्चुषा नुन र्सलादीन् जानाति । इतरथा कथं स्वभावनियमं जा. 
नन्नविषये सवाथ धत्यक्षस्यास्यस्य वा प्रद्स्तिमध्यवस्येदिति ॥ ११२॥ 

ननु यद्यप्यवाचीनानां भरत्यश्ष न सवेविषयं तथापि बुद्धग्रत्यश्चं दि 
हथ चश्चुजनेत सच्राचषय भविष्यत्य अह यञ्जतीयैरिति । अद्यत्वषदेव 
कारास्तरऽपे प्रमाणस्वमव नान्यादश इति ॥ ११६ ॥ 

नन्वद्यत्तवेऽपि तावश्प्रमातृमेदेन सातिश्चयं पत्यक्षमुपलभ्यते, के 
विदतिद््मतिसुक्षमं च पदयन्ति । तथा ज्ञानमपि सातिशयं लौकिके 
च दाक्लणथे च इद्धयते । तत्कस्यचित्पुरुषवयंस्य ज्ञानमध्यन्तातिश्च- 
[ क क 

येतं स्वेविषय मक्षिष्यत्यत आह् यत्रापीति । सत्यमातश्रयो दष्टः; स 
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(भविष्यति न इष्टं च प्रत्यक्षस्य पनागपि। 
सामथ्येः नाजुमानादेिङ्खादिरहितं फचित् ॥९१५॥ 
सवज्ञकर्पनान्यस्तु(१.बेद् चाऽपारुषयता | 
तुल्यता कल्पता येन तेनेद् सम्प्रधायतार् ॥११६॥ 

सवज्ञा ददचते तावेन्नेदानामस्मदादिमिः। 
के, क क 

नराकरणवन्छक्छ्या न चासादित कल्पना ॥११५७॥ 

स्वविषयएव दुरसुक्ष्मादिदशेनेन तदतिक्रमेण । न हातिश्वितमपि 
भ्रोश्च रूपे प्रवत्तेते, नेजादयो वा शब्दादिषु । अतो न स्वैविषयत्व. 
मिति ॥ ११४७ ॥ 

नयु प्रत्यक्षय न कञथिद्धिषयनिय मोऽस्ति रूपवतामरूपवतां दुरा. 
णां सृक्ष्माणां च भरत्यक्षावगमददरयौनात् । अतोऽस्य सम्भवत्येव सर्व. 
विषयत्वमत आह भविष्यतीति सामथ्यै मन्तेन । बदतंमानविषयमेव भ. 
व्यक्षमिव्यसिति नियमः । अतो न तस्य भविष्यति धम्मं सामथ्येम्, नतरां 
सवा्थषु । ज्ञानस्याप्यस्ति विषयनियमो यज्ास्य कारण सम्भवति त- 
नैव प्रवत्तेते नान्यत्र । षड्विधं च तत्कारणमिन्द्रियशज्ञादि । तत्र 
न्द्िय ताबद्वक्तमानविषयम् । अतस्तज्जनित ज्ञानमपि त्रैव भ्रच्त॑ते, 
न धमोडघर्मयोनापि सर्वार्थष्विति । नाप्यनुमानादिना घर्मस्य सर्वस्य 
वा ज्ञानं सम्भवतीत्याह नानुमानदेरिति । यथेव दि प्रत्यक्चस्य वन्चेमाना 

दिविषयत्वतियमस्तथाऽनुमानदिस्पि यत्न छिङ्ादिसम्भवः ख पव 
विषयः । न सवार्थषु धमं घा लिङ्खादिसम्भवः, अतो नाचुमानदेरपि 
सर्वत्र सामथ्येमस्तीति ॥ १९१५॥ 

कथ्िदन डोकायत्तिक्ष. प्राह । अन्यैः शाक्यः सर्वक्चकदपन। निध्. 
माणिकाऽऽशिता, मीमां सेकस्तु वेद स्याऽपौ सुषेयत्वकदपन्।। तदुभयस्या- 
पि कटपना तुख्या न कथ्िद्धि येष दति, त प्रत्या ई सवेङ्ेति ॥ ११६ ॥ 

पववादिना वक्ष्य प्राणमनन्तर सस्प्रधायंते येन सर्वल्लो निष्प्रमाण. 

को न्[ऽपौरखषेयत्वमित्ति । तत्न सवक्ञकद्पनायास्तावदृप्रमाणत्वं दद्चै. 
यत्ति स्वैन्न इति । तेन प्रव्यक्चं तावन्नास्ति तत्सद्ध(वे प्रमाणमिति । नाप्य. 
समानेनाखावासी दिति शक्यते कल्पयितु चिपरीतस्येवाऽचुमानादिः 
प्याह निराकरणवदिति । न दि सद्धावस्याऽनुमापकं लिङ्गमस्ति । नि. 

( १ ) सर्वहञकत्पनयैस्तु इति सु०° पु पा० । 
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न चागसेन सर्बेज्ञस्तदीयेऽन्योन्यसंञ्चयात् । 
नरान्तरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गस्यते कथम् ॥ ११८॥ 

न चाप्येवंपरो नित्यः शाक्या रन्धुमिहागमः । 
निस्पस्येदथेवादत्वं तत्परे(१) स्थादानित्यता ॥ ११९ ॥ 
आगमस्य च नित्यत्वे सिद्धे तत्कर्पना च्रुथा | 
यतस्तं प्रतिपद्यन्ते घममेव ततो नराः ॥ १२० 
योऽषीन्द्ियाथ सस्चन्ध विषये सत्थवा दिताम् । 
इष्ठ तद्धचनत्वेन श्रद्धयेऽधंऽपि कल्पयेत् ॥ १२१ ॥ 

राकरणस्य त्वस्ति लिङ्गम्, अतीतः कारः सवेश्चद्युन्यः कारत्वाद यत्वव- 
दिति, बुद्धो षा न सर्वेज्ञः पुखषत्वादस्मदादिवदिति ॥ *११७॥ 

नाप्यागम गम्यत्वं सवेज्ञस्यस्याह न चागमेनेति । कथमित्याह तदीये 
इति । सिद्धे हि स्थले तदीयस्य।ऽऽगमस्य प्रामाण्यं तत्प्रामाण्येचत 
स्लिद्धिरिति । नरान्तरपणीतस्य तु मुखान्तराऽसम्मवान्न सवक्ञसद्धवे 
प्रामाण्यं सम्भवर्तास्याह नरन्तरेति ॥ ११८ ॥ 

नापि नित्यागमगमभ्यत्वं तदमाबादिद्याह न चेति । नन्धस्त्येव सर्ब, 
कषः सविदित्थादिरत आह ॒निन्यश्वेदिति । किमित्यर्थवादत्वमत अह 
तत्परे इति । अनिर्यस्य विप्रहवतः पुरुषस्य सवेक्षत्वं प्रतिपादयन्नागमो. 
ऽप्य नित्यः स्यादेति ॥ ११९ ॥ 

कि चागमनिच्यत्वे ऽङ्ग) छृते वृथेव सर्क्षकट्पनेत्याह आगमस्पेति । 
कथमित्याह यतस्तमिति । येनेवागमेन सवेश्चत्वं प्रतिपाद्यं तेन धम प्व 
प्रतिपादयतां किंमन्तगेडना सवेद्ेनेति ॥ १२०॥ 
अत्र कश्चिदाह मा भूत्सवेज्ञः धमेज्ञस्तु भविष्यति, चदुक्तम- 

कीर सह्भधापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुञ्यते । 
दुरं पयतु मा बा$सो तस्वामिष्ट तु पद्यति ॥ इति । 

धर्मश्त्वे चास्ति प्रमाणम् । अस्मदादिप्रमाणगोचरा्ं क्षणिकं स्च. 
सस्छृतमित्यादिबुद्धवाक्यं सस्ये प्रमाणपुर दष्ठमतः धद्धयेऽयै धर्म 
यच्चेस्यत्रन्दनादिष्ाक्य तदपि पमाणमुदं तद्धचनत्वात् अनुमीयते । 
तदुपल्यस्यति योऽति । इन्द्रियाङेसम्बन्धविषये प्रतयक्षादिदिषये 
ध्व्य्थंः ॥ १९९ ॥ 

(१) तत्परशैदनित्यत्वभिति १यन्तरभ्। 
वकि 



चोदनाशूजम् २ ६३ 

तेनापि पारतन्ब्येण बाधिता स्वात् प्रमाणता | 
प्रामाण्यं चेत्खयं तस्व काऽपेक्षाऽन्यन्द्रिधादिषु॥१२२॥ 

| > क, 0५ ब क ७ 

यथचान्रान्द्रधादृन्यः पारच्छद्ात्प्रभाणता | 
क, क, क ~ ५९ 

श्रद्येऽपि तथेव स्यान्न स्वातन्न्येण लभ्यते ॥ १२३२ ॥ 
यथा च तेषां सत्यत्वं सिध्यलतेने देतुना । 

९ 

तथाऽन्धाऽनवबुद्धाथप्रासाण्वाऽनाबस्ाधनद् ॥२२६॥ 

अश्रद्धेयाथसत्यत्वं श्रये चाऽप्सस्यता । 
थे = $ क भ 

पृवज्ञानानुवा दित्व दष्टान्तवदिहेष्यताम ॥ १२५॥ 
अपि चारौ िकाथेत्वे सति पंवाक्यहेतुकम् । 
मिथ्यात्वं वेदवाक्यानां स्थादन्योन्यसपक्लता ॥१२६॥ 

९ ¢ 9 ४ 

धसांऽधमातिरिक्ताथऽप्राताण्यश्च प्रसज्यते । 
4 [9१ नो ¢ ०. सांख्यादिषु च जी वत्सु दृ्टान्तो दुल मोऽस्य च।॥१२७॥ 
४१ ४ [4९ # $ क 

अलोकिकाथवाचित्वं चुषाक्यत्वं सतीति च 

दुषयत्ि तेनापीति । कथमित्याह प्रामाण्यमिति । यदि हि क्षणिकादिवा- 
कयस्याटदस्मदादि प्रमाणाऽनादरेण स्वातन्छय स्यादस्मदादीन्द्रियोपन्या- 

सोऽन्थकः स्यात् । अतस्नद्देव भदयाथेस्याऽप्वस्मद्ादिपरतन्त् 
मे प्रमाण्यं ठया तिबलेन हेतुः साधयेन्न स्वतन्बामिति ॥ १२२॥ 

तदेव विच्रुणोति यथेति । सोऽय धम॑विशेषविपयंयसाधन।द्िख्दधो 
हेतुरिति ॥ १२३॥ 

विरुडान्यभिचारी चायं हेतुरित्याह यथ चेति। सोऽयमेक प्व 
हेतुः सत्यस्वमसत्यत्वं च मिथो विरख्द्धमव्यमिचारात्साधयन्विखडा- 
व्यभिचारीति ॥ १२४ ॥ 

विरोधान्तराणि द्द्रयति अश्रदधेथति ॥ १२५ ॥ 
सप्रतिस्ाधनश्चाय हेतुरित्याह भपि चेति ॥ १२६ ॥ 
अविशोषितेनेव वा पुंवाक्यस्वेन धममाँऽघमोतिर्किऽप्रामाण्यमन्यो 

न्यदष्टान्तनेव साधयितव्यमित्याह परमेति । इ्ान्तोऽपि साध्यविकच्छ 
श्व्याह सांख्यदिष्विति ॥ १२७ ॥ 

पूर्वोक्तमेव प्रतिसाधनं विशेषणविशेष्य मावद्यत्ययेन बाच्यापित्या- 
ह~--सङोकिकार्थेति ॥ १२८ ॥ 



६४ न्यायरननाकराख्यव्याखयासदहितेश्चोकवातिके । 

परस्परमपेक्ष्यैव वौदादेः स्थान्मुषार्थता ॥ १२८ ॥ 
वदेदेवं च यों नाम वादी प्रथतसङ्खतः | 
तस्यापि हेतुः स्यादेष भवन्तं प्रत्यसंरायम् ॥१२९॥ 
बुदडधादीनामसाब्रह्यमिति सत्थं चचो मन । 
मदुत्तत्वाद्यथेवाग्निरुष्णो भास्वर इत्यपि ॥ ९३० ॥ 
प्रत्यक्ष च मदुक्तत्वं त्वथा साध्या तदुक्तता | 
तेन हेतुमदीयः स्यात्सन्द्ग्धाऽसिडता तव ॥१३१॥ 
प्रतयक्षाद्यविसवादि प्रमेयत्वादि थस्य च। 
सद्धाववारणे र्तकोनु त कल्पयिष्यति ॥*३२॥ 
न चापि स्त्यविच्छेदात्सवेज्ञः परिकरष्यते । 
विगानाच्छिन्नसुरत्वार्केशिदेव परिग्रहात् ॥१३६॥ 
सवेज्ञोऽसाविति च्यव तत्कारेतु बुखत्छुमिः। 

सप्रतिखाधनप्रसङ्धनेदानीं सर्वैन्ञदुषणमेवोपक्रम्य स्वेज्ञोऽर् 
बुद्धेन यदुक्तं तत्सत्यं | तदुक्तत्वाञ्ञ्योविरष्मण्यो स्ण्यादूदव दति 
त्यस्य परोक्तस्य स्ेक्षसाघनस्य प्रतिस्ाधनं द्यति वदेदेवमिति । 
एवमिति वैष इति च वश्ष्यमाणप्रतिक्षाधनपरामश्चेनम् ॥ १२९ ॥ 

तदेष दृश्यति बुद्धादनामिनि ॥ १३० ॥ 

इदमेव साधनं न त्वदीयमित्याह प्रत्यक्षमिति । अस्क्चत्वचयनस्य 
मरदुक्तत्वं प्रत्यक्षसिद्ध खवेक्ञोऽस्मीत्यस्य बुडोकत्वमसिद्धं न ह्यत्वन्ता- 
ऽचतमुद्धतं च बुधो बदतीति सम्माघयामः। भसिद्धश्च न हेतुभे- 
वतीति ॥ १३१ ॥ | . 

अतितुच्छश्चायं सर्वश्चवादो यस्य सर्वसाधारणेरपि प्रमेयत्वादिभिः 
प्रमाणास्तसाऽविरोधेनेव निराकरणं सम्भवतीत्याह भत्यक्चाद॑ति ॥ १२२॥ 

ननु बुद्धः खवज्ञ इत्यस्ति लोकिकानामविच्छिक्ना स्श्तिः अतो 
ऽस्ति बुद्धस्य सर्धक्ञस्वं तदानीन्तनेश्च प्रमितमिति कद्पयामोऽत आह 
न चापीति) कारणमाह विगानादिति । विग्रद्धिप्सुना बुद्धेनायमः प्रणीत 
दव्यप स्मृतिरस्तीति । असम्भवन्मुरं च स्वे्ञत्वस्मरणमित्याह- 
छितरमूरुत्वादिति । विगानं विच्रणोति केच्विदति ॥ १३३ ॥ 

छिन्नमूलतां विचयुणोति सवैह इति । तञ्क्ानज्ञेयं यरसवै तद्धिषयज्ञा. 

$$ 

ति 

वदि 
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तङ ज्ञानज्ञयविज्ञानरहितेगम्यते कथम् ॥ १३४ ॥ 
कल्पनीया सज्ञा भवेयुबहवस्तव । 
य एव स्याददवेज्ञः स सर्वज्ञं न बुध्यते ॥ १३५ ॥ 
स वज्ञोऽनववुद्धञ येनैव स्यान्न तं प्रति । 
तद्ाक््यानां प्रमाणत्वं मुखगज्ञाने ऽस्यवाक्यवल्॥१३६॥ 
रागादिरदिते चास्मिन् निन्यापारे(*) उ्यवस्थिते । 
दे चनाऽन्थपरणीतैव स्याडृते प्रत्यवेक्च णान ॥ १३७॥ 
"मा निध्यमाच्रतस्तस्य पुंखधिन्तामणेरिव । 
निःखरन्नि धथाक्राभं कुड्यादिभ्याोऽपि देङानाः॥१३८॥ 

नरदहितेनरेः कथं सवैन्ञो ज्ञायताम् १ अतो न सवेज्ञे कस्यचि्कचचि 
त्प्रमाणे सम्मचततीनति निसुरेव स्प्रुतिरिति ॥ १३४॥ 

यद्वि त्वन्योऽपि कश्चित्छवेज्ञ इष्यते बुद्धस्य स्वक्ञत्वक्षानाथं तत. 
स्तेनेव प्रकरेणाऽन्यस्याऽन्यस्य कट्पना्यां बहुसर्वन्ञापत्तिरित्थाह- 
केतपनीया इति । कर्थामित्याह य एव स्यादिति ॥ १३५ ॥ 

प स्वक्ञो न केन चित्प्रमातुं शक्यत इत्युक्तम् । पतं च सम्यङ् 
मुखत्वाऽक्ञानाचद्ागदस्याऽपि रभ्यापुटषवाक्यवन्न प्रामाण्यं सिष्य- 
तीत्याह सवेक्ष इति ॥ १२३६ ॥ ॥ 

इतश्च तदागमस्याऽप्रामाण्यमित्याह-रागदीति। ठकामपुज्ञाख्या 
तिरागनिभित्तं हि आगमरप्रणयनं स्वयुथ्यसुपद्धानिमित्त वा प्रक्षीणरा 
गादिदोषस्य बुद्धस्य न क्षम्भवति । निव्यापारश्चाय नासावथप्रचिषा- 
दनाय चष्द् समुच्चारयितु शक्नाति । कथम्, प्रत्यवेक्चणपयायस्य वि 
कटपस्याऽसम्भवादस्ेदं सखाधनमनेन च चब्देनेद् प्रतिपादयितुं 

शक्यमिति यावन्न चिकदप्यते न तावद्वाक्यश्रणयनं सम्भवति । न 

चार्यं विकदपो निर्विकल्पकेन अव्यक्षेणाऽखिरं जगदध्यक्षयतो बुद्ध. 

स्यास्ति, तस्पाद्न्येन केन चित्प्रणी तो(र) देशना धमोंपदेश् इत्यपरा. 
माण्यनिति ॥ १३७॥ 

तस्मिन्निभ्यःपरेऽपि तत्सं न्निधिमात्रेणेव कुख्यादिभ्योऽपि देशना 
निःखरन्तीति चेत् ? धद्धानस्योखयमानमिद शोभते नास्माकमित्याह् 
सानिष्यति खाद्धैन । श्रद्रधाने प्रव्युच्यमानमित्यथः । कुञ्य!दिनिःसृता- 

५«~--~~-~------~----~-------~-------~--~------------~-~--~ ~ -~--~-~--~---~~~ ~~~ ~~ ---0 

(१) चब्यांपरे इति लिण्मु° च पा०। (२) प्रणीताद्धमोपदेश् इति कचित् प° । 

९ शलो० 



६ म्यायरत्राकरार्यन्याख्यासहिति श्ोकवातिक । 

एवमाद्युच्वमानन्तु अदधारस्य श्रोमतेः । 
कुञ्य!दिनिः सतत्वाच नाहवासो देशानाखु नः॥१२९॥ 
क्षिन्नु बुद्धप्रणीनाः स्युःक केचिद् दुरात्मामः। 
अटदयेर्चिप्रलम्माय पिकाचादिभिरीरिताः' ॥१४०॥ 

एव येः केवर ज्ञानभिन्द्रिषाद्यरपेर्तिणः | 
सुश्षपाऽर्तातादिवषकं जीवस्य परिकल्पितम् ॥ 

नर्ते तदागमाि्सिथ्येन्न च तनागभो चिना । 

दृष्टान्तोऽपि न तस्थान्यो दषु काश्चित्प्रवतेते ॥१४२॥ 
निलयागमावबोधाऽपि प्रत्याख्येयोऽनया दिशा । 
न हि त्रापि विखम्मो इष्टाऽनेन कृतोऽथ चा ॥१४२॥ 

खु च वुद्धप्रभावकृतत्वं न निणीतुं शक्यमस्यथापि सम्भवादित्याह 
कुल्यादीति सद्धन। सतश्च स पामाणप्याऽ्घ्यवखसायः सम्मवतात। प्व 

तावच्छाकयसवज्ञा नराकृतः' ॥ १३८ ॥ १४० ॥ 

अन्यन्मतं, स्वभावादवायमिन्द्रियाद्यनयेक्ष्येव पुरुषः सवै जानाति, 
देशाचनस्त्विन्ठियादढारेण किं चिदेव वत्ति, निगलिनददहस्यतुस्वा- 

भाविकं सर्वज्ञल्वमाविभंवतीति, तदुपन्यस्यति एवमिति । केवरमेन्द्र 
यादिंकारणाऽनपक्षमवेनति ॥ १४१ ॥ 

तद्दूषयति नेति! न दहि मुक्तस्य सवैक्षत्वे तदागमरमन्तरेणाऽन्व 
त्प्रमाणमस्ति । अनः स्धज्ञप्रणीनत्वे सिद्धे तदागमस्य परमाणत्व तस्थाः 
माण्ये च नत्विद्धिरिकीतरतराश्यम् । अदारीरम्य च, ताख्वादिरहि- 
तस्यागमरप्रणयनमपि कर्थामिति न चिद्य । दारीस्युक्तेन त्वसवज्ञेन भः 
णीतस्य न प्रामाण्यं स्यादिति। यदि त्वद्यत्वेऽपि कश्चिन्सुक्तः सवेज्ञो 
खद्येत ततोऽदृन्नपि भुक्तः सवनज्ञ इति युज्यनेन तु तदस्तीर्थाह द 
छन्त इति ॥ ६४२ ॥ 

यन्तु वेदवाद्िभिरेव केीश्चिदुक्तम् , नित्य एवाऽय वेदः प्रजापतेः प- 
थममाषन्न नेन) ऽबुद्धा मवतीति, तदपि स्ेक्ञवदेव नेसाकायोमेत्याह 
नित्येति । अचुच्चरितद्ब्दक्ञ!नर्माप स्वेज्ञक्चानकद्धमाङऽधमरन्ञानवच्चाका 

रणकमेवेति । नन्वे तास्पर्पक्षि वेदस्यैव धम प्रामाण्याच्चाद्नैवेद्यस्या. 
ऽविरोचधात् किमिति तन्निराकरणमरत आह नहीति । कतकत्वाराङ्या भ्रा 
माण्योच्छेद् ना न्निराकायोऽय पश्च इति ॥ १४३ ॥ 
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य थाऽद्यत्व न वस्म्मबस्तथाऽलोताथक्ातने(१) ॥१४४॥ 
स्वप्नादिक्ञानषच्ापि पत्यथोऽस्वागमाथयोः। 
भवेदिति सदाङ्कानां फामाण्य गम्थते कथ् ॥१६५॥ 
पुरुषातिरायसेष्टः सेव चाऽऽगमनिस्यता । 
कल्पित स्मरण चार्म जन्पान्तरनिबन्धनन् ॥१४६॥ 
ग्राह्यत्वे चागभस्यैवं देषोऽथग्रहणे ब्धा । 
यो द्यनुचारितत चाब्दं गह्णात्थर्थऽस्य का कथा ॥१२४७॥ 
पुमांस्ता वत्स्वतन्त्रः स्यादथेग्र्हेणवाद्नान । 
गमप्रतिनाने(र)तु पारलन्व्य दधारपि॥ १४८ ॥ 

न च तद्वचनाद्सख्चम्मसम्मव । अद्यत्ववत्तदानीन्तनेऽपि कारे पु- 
खुषाणां प्रथिणाऽचनवादित्वसम्मवादित्याह सवेदेति ॥ १४8६ ॥ 

श (नि क 

किं चायमस्याऽऽगमप्रातेभास्तः स्वस्रादिषद्याहाच्छक निनमत्त 
इप्रमाण स्यादित्यपि शाङ्सम्भवान्न प्रामाण्यसद्धरत्याह स्वग्नादीति । 
अथेग्रहणं तुद्यन्यायतया तस्यापि शङ्खमानत्वाव् । तस्मान्नेराकःया- 
ऽयं पश्च इति ॥ १४५ ॥ 

निराकरणं चानया दिति सवेक्ञनिराकरणमागेण दररितम् , तद्धि 
वरुणोति पुखषेति । अद्यतनानामदष्टोऽतिशयः प्रजापतेः करटिपतः, अनु 
खचरितशाब्द्ा ऽङ्गीक्ारात् त च कद्पायतर्वा पुनरागमनित्यता बृथवा- 
$ङ्ीक्वेति । यदि तु स्श्वातेबदस्य न ग्रहण तत्राह कतिपतामिति। जन्मा. 

त्तराऽचुमवनिवन्थन स्मरणं नेमित्ताऽसस्मवाद्व कट्पितम् । क्थदहि 

द्विषरद्धेसङ्खधाक प्रलयकालमतीत्येतावान् म्रन्थराशचिमरात्रयाऽप्यन्यू 

नाऽन तिरक; स्मयतति ॥ १४६ ॥ 
पुनरपि भरहणपक्चमेव दु ्रयति प्रा्यतवे इति । ब्राह्यत्वमागमस्येच्छतां 

श्राकयादेसमान्नित चमाश्चमग्रहूण दुखव अद्ध इत । नन्व्रयक्ः 

शाब्दः, घर्मस्त्वतीन्द्रियः, इति कथ तुल्यत्वमत आह यो रहति । शाब्दो 

ऽप्यनुच्चरितोऽकान्द्रिय पवते राक्यादेपल्लादपि पार्पायानय पश्च 
इत्याह पुमानिति । तन्मते दहि पुरुषस्य स्वातन्डयात्तस्प्रत्ययद्थनिश्चयों 
युक्तः। आस्मंस्तु पक्षे धुरुषोऽप्यथनिश्चये वेदपरतन्त्रः लाऽपि स्वरूप 

~~ ००००७ कक 

( 4 ) तथा कालन्तर्ऽ यभू(देति कै(चत् । ( २) प्रतिभ ठु इतिं कचित् । 



६८ न्यायथरवाक्षरादह्यन्याडयासहित छक वातिकं । 

अनेकपुरषस्थत्वादेकचेव च जन्धनि 
ग्रहुणस्परणाद्वद् न स्वातन्त्प 1चहुन्यते ॥ १४९२॥ 

अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्यान्निकारणद् | 
एकस्य प्रतिभानं तु करूतकान्च विशिष्यते ॥ १५० ॥ 
अत्तश्च संप्रदाये च नेकः पुरुष इष्यते । 
बह्वः परतन्त्राः स्युः सव द्यद्यलयन्नराः ॥ १५९.॥ . 
एवं च कल्पयन्त्यन्ये यायदागनसिदडये । 
तावन्न कल्पयत्पेतत् समत्वं जमिनः(१) परेः॥१५२॥ 
न हि दाधिक किञिस्पामाण्य तेन कल्प्यते | 

सिद्धये नच्तन्त्र इति न कस्य चिर्स्वा तन्डयमिति ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 
नयु तवाऽपि पृतैपूवेपुरुषाऽधीनसुच्रोत्तरेषां वेदस्य स्वरूपाऽव- 

धारणमित्ति तुद्य पारतन्तयमत आह अनेकेति । एकषुरूषाधनत्वे हि 
पारतन्छय भवति । तत्र हि कतकत्वाद्रङ्कषा ण्त्वेऽपि यथावद् दष्टा 
विष्टवों घा जात इति संदायान्न स्वातन्ञ्येण प्रामाण्यं सिध्यति । 
अनेकपुरुषस्थे तु वेदे नैष दोषो मवति । कि च जन्मान्तरानुभूतमति 
दीधेकाङग्यवहित स्मत्तंमशक्य मन्यमाना नूनमयं कत्वैव वेदं श्रद्धा 
थे स्म्रतसुपरदिशतीति शङ्कमाना न चिभ्वस्थुः । पकास्मिन्नेव तु जन्मनि 
बहुशोऽचुभूय स्मयमाणेऽयप्रपि दोषोन मवर्ताति न स्वानन्यहा 
निरते ॥ १४६९ ॥ 

अनेकपुख्षस्थत्वे का गुणाऽत आह अन्थयति । एकन विनाङ्घतं 

स्याऽन्यबेहुभिनिवारणात्तत्पारतन्ूयं नित्तेत इति । पकस्य तु प्रति. 
भान §इतकाद वििष्टमिति स्यादेव पारतन्छवाभेत्याह एकस्येति ॥ १५० ॥ 

उपहरति सतर्बेति 1 पूवस्मिन् कारे यथेकः क्तं वेदानांना 
स्ति तथा सप्रदायप्रवत्तकाऽप नकः । (क स्वद्यत्ववदेवं बदवः परत. 
ञ्जरां एवात ॥ १५१ ॥ 

पव तावत्सवक्ञकटपना ।नश्प्रमाणेका प्रमाणवेरद्। चेत्युक्तम् । 
पव च यद्ुकायतकस्तषामस्माक च कट्पनातुद्यत्वभ्रुक्त तदनेककस्प 
नाधहचापदानाभ्यामुक्त मति सापदास्रमाह् एवमिति ॥ १५२ ॥ 

नेदु जामनरापं लेष्प्रमाणक्रा अमाणावेरुद्धा बाऽपौर्केयत्वक्ष 
ख्पनाऽस्तववाते कथमतुख्यताऽ त भह न हंति! दष्टा छाच्यत्वे सवै पु 

( १) जेंभिनि. पदरिति क्विद् पाठः । 



चोदनाम् २ ६९ 

अव्रामाण्यनिभित्तेघु परस्याऽटृष्टकरपना ॥ ९५३ ॥ 
ट्छप्रामाण्यवाधस्य नास्ति्छस्य वर्तञ्यने | 
उत्पन्ने सति विक्षि बलाद्भाधप्रकर्पना ॥ १५४॥ 
साधिते पुरूषाभवे निद्ोषन्ञानजन्यनः। 
प्रत्यक्चान्नास्तिकेवोच्यो विक्तेष्ोदनाधियः॥१५५॥ 
उपदेश्ोऽन्यथा न स्षादृतीन्द्रिचनिबन्धनः। 
तस्थ कान चेद् दृष्टः खोऽ्ं हत्यथेकल्पना।॥ १५६॥ 
'यद्वाऽनुमानमय दसखुपददि, स्वश्ठुर्यते । 
द छाथपूवेतान्याप्रं' उपत्तिरे कोऽस्य नन्विति ॥ १५७ ॥ 

रषाः पृेपू्भ्यो वेद्मवघास्यन्वः नतु कन्चोरः । अतः कालान्तरे 
ऽपे।दगेचत्यज्खगीकुवता न कि चिदश््ट विरुद्धवा करिपतपिति । परेषां 
च स्वागमप्रामाण्यवद्धेद्ाऽप्रामाण्याथेमन्यस्त्येवाभ्टणटकल्पना दष्टा 
निश्च कत्तेस्तदा।षाणां च कल्पनाद् गतप्रमाण्यवाघाच्चेत्याह अप्रामा- 
ण्येत्ति । नन्वस्त्येव।ऽज पुवाक्तन।ऽनुमानगणेन बाध ईति तद्श्चयणम- 
दोषोऽत आह उपपन्ने इति । प्रामाण्य तावदेत्छागेक्राघम्। अचुमनं तु 
तद्धिसेधात्तथ्रतिसाघनत्वाच्च न खमयं तद्वाधितुम् । अतो विनैव 
प्रमाणेन स्वाच्छनल्यन बाधः कर्प्यत इति ॥ १५३ ॥ १५४६ ॥ 

यन्तक्त "्रमागन्तरट् हि छब्द इति (नात्मीयादन्यदीयाद्वेति च, 
त्राह सायिपं इति । प्रमाणान्तररवेरोषादस्य न तत्तन्जत्वामेाते ॥ १५५॥ 
“नत्विदुषासुपदृशो नावकर्प्परते“ इति भावष्य(१) तस्यायथमाह उपदे 

इति 1 अथकदट्पना्था पत्तिः । इदं धमेक्नत्वे मचुबुद्धादीना अरमाणघ्ुपन्य- 
स्तमिति ॥ १५६३ ॥ 

अञयुमानं चेदभमित्याह प्रेति पादत्रयेण । अनुमीयते असुनेध्यञ्चुमानं 
लिङ्गपपदे शिवम् । तद्धि वे्योपदेश्चादौ दष्ठाथ पूवेवया व्याप्तमिति । नन्व. 
विदुषाञुपदेशाऽनुपपत्तिस्तश्रो क्ता, नपदेश्स्य बिद्धत्तया व्याप्तिः, अतः 
कथमिदमनुमानमत आह व्यतिरेक इति । व्यतिरेकमुखनद्मचुमानमुप 

न्यस्तमात ॥ १५४७ ॥ 

(१) नन्वविदुषसुपदेशो नावकल यते । उपार््टवन्तश्च मन्वादयः । तस्मात् पुरुपा 

तो विदितवन्तश्च । यया चक्षुपा रूपसुपकमयत इत्ति दशनादवावगतम् । शा म्।३-१-२् 



प 

७० न्यायरलाकराख्यव्याख्यासहिते श्ोकबारिके । 

न्यथाऽप्युषपन्नत्वं उपाप्राहादि ति कथ्यते | 
जिङ्खस्य व्यभिचारो ता बाखवाकये निदर्छानात्(१)५५८ 
"वेद् ज्ञात्वापदिष्ट चेदित्यवं सिडसाधनम् । 
घे दाद् पीत्यनेनोक्छ" मन्वादेश्ेतदिष्यते ॥ १५९ ॥ 
अन्यथा सविदानोऽपि विवक्छत्वन्यथा थतः। 
तस्मादकान्तततो नास्ति पंबाकयात्तडियां गतिः॥१६०॥ 

(०९ 

'“डपदेश्ला हि व्यामोहादपि भवन्ती” ति परिहार भाष्यं(२) तस्या. 
शम्राह अन्यथेति । अथा पत्तिपक्षे अन्यथा.ऽप्युपपत्तिः, अनुमाने स्वनैका 
न्तिकत्वं हेतोदुषणमसुच्यते । बाटोन्मत्तादीनामनवगताथेऽप्युपदेश्दशे- 
नादात ॥ १५८ ॥ 

५असत्ति व्यामोह वेद।द पि भवन्तीः इति भाष्यं, तस्यार्थमाह वेदा. 
दिति पादज्येण । यदेतदुपदेशान्मूखं कदिपतं वत्तावत्परत्यक्चादिकः न 
सम्भवतीाव्युक्तम् , यदि तु वेदउज्ञात्वोपदि्टमिति कर्ष्यते ततः क्ति. 
दसाघनम् । न दयेव चोदनेवेल्यस्य विरोध इति । किमिदानीं बुद्धा- 

द्ागमानामपि वेदम् रुत्व मङ्धाक्रियते, नेलयाह् मन्वादरिति । उपदिष्वन्त 

श्च मन्वादय इति बोद्धवादिनोक्तं ततस्तदभिम्रायमिदं सिद्धसाध- 
नमिति ॥ १५९ ॥ 

पवं तावत्पुरषवचनादथं निश्चयो जातः, प्रतिष्ठितश्च प्रत्यश्चादिनि- 
अयघत्पश्चान्मुखदोपावगमेन बाध्यतशव्येवं बुद्धादिवचसामपरामाण्य 
मुक्तम् । षदानी मूरषधारणद्वारेव निश्चयप्रतिष्ठेति मूलाऽसम्भवे चरि 

ति जातोऽपि निश्चया द्रगेव धिकीनो.ऽवुत्पन्नखमो भवति । अतो बु 
इादिवचसलामसम्मवन्मरूलानां भरामाण्यसलस्मावनाऽपिनैव मवति । घेद् 
स्यतु मुखाऽनपेक्षित्वल्यतिष्ठितं प्रामाण्यमिव्येतदुपपाद्यितुं माप्य. 

म्-“भापि च पारुषयाद्वचनादेवमय पुरुषो वेदति मवति प्रत्ययो नैव. 
मयप्रथेः' इति । प्रत्ययाऽथ न प्रतितिष्ठतीति यावत् । तदिह पुरुषव 
चनाद्यर्प्रुखक्ञानाचवर्णयुक्तं तद्ाक्षपात अन्यथते । अनकाार्तकत्वा. 

न्न वाक्येन तद्िषयन्ञानावधासर्णं युक्तमिति ॥ १६० ॥ 

(१) बालावाक्ये निदरनात्, इति छिणपु°पा° । निदशेना, इति पाठान्तरम् । 

(२) उच्यते  उपदेश। हि व्यामोहादपि मबन्ति । असति व्यामेहे वेदादपि भवन्ति। 
अ ऋ क 

अपिच पार्षयद्विचनाद्वसय पर्षा वदत भवत् ब्रत्यया, नवमयमथं इति । भचा.१.१,२। 



ववादनासूत्म् २ ७१ 

श्रान्तस्याऽन्यचविवक्चायामन्यद्वाक््य च इच्यते 
यथादिवच्तमप्येतन्तस्मान्नेव प्रयतते ॥ १६१ ॥ 
वक्तधीरा पदाक्येषु गस्यतेऽन्यन्न षिष्ठछुतिः । 
तेनोट्सगापवाद्ाभ्यां वचसः शक्तिरुच्यते ॥१६२॥ 
पद्ाथेरचनाऽयन्तो काक्याप्रत्ययोद्धवः । 
किवक्चापूवेविक्ञानवक्राच रचनाक्रातिः \॥ १६३ ॥ 
विवश्लान्तरयुक्ता हि कुवाणा रचनान्तरम् । 
आ वापोद्धाप(*)मदेन टहयन्तेऽर्थेषु भानवाः ॥ १६५४॥ 
तेनाऽधंप्रत्ययोत्पादे ओओटुजातिऽपि वाक्यतः 
ज्ञातो नूंनमनेनेति वक्तुज्ञाने मति भवेत् ॥ १६५ ॥ 

कि च ज्ञानादपि दाक्षयर्चनस्य प्रत्यासन्ना विषक्षा। नच तन्मा- 
मपि बाक्य।त्कद्पयितु शक्यते मुव ज्ञानमिर्याह ्रन्तस्येति ॥१६९॥ 

समाधत्त वकतृर्धीरिति । सामात्यनोक्त प्रष्येतदक्नृक्ञनावधारणमा- 
पञाकयविषन्मेषेति। विष्ुषते हि खल्वपीत्यादि(र)तव्वन)प्वाक्यविषय- 
मित्याह अन्यत्रेति । षिष्टुतिश्रान्तिः सखश्चयो वा। पवमाक्प समाधाय 
भाध्यतात्पये दन्तेयति तेनेति । खामान्येन वुटज्ञानावधार्णशक्तिमना- 
क्षवाक््ये चापवाद्ं वदता पुरुषवचसां ठेधा राक्तिद्शिता शानद्वारेणा 
स्थ भरामाण्यमप्रासाण्ये वेति ॥ १६२॥ 

कथं पुनरवाचकदिव वाकवाञज्ञानषपवगम्यतेऽत आह् पदार्थेति । नेदं 

दाद ज्ञानावध्ारणं कि त्वानुमानिकम् । वाक्थाथेप्रत्थ्यो हि पदष- 
दाथरचनाधीनः) स्यना च विवक्षाधीना, साच क्ञानाध्रीनेति ॥१६३॥ 

कथं पुनरवगम्यते विघक्चाधीना रचनेति, अन्वयव्यनिरेकाम्याभि- 
त्याह विवक्षान्तरेति । विवक्चान्तरयुक्ता हि रचनान्तरं कुवेन्तो ददयन्ते, 
अतो विवक्षाधीना स्चनेति। एवं परम्परया मुलन्ञानकायिभूतं वा- 
केयरखनमिति ॥ १६४॥ 

ततस्तस्मिलानुमानिकी भत्तियुंक्तस्याह तेनेति ॥ १६५ ॥ 

( १ >) आवापाद्धारेति छिण्पु°्पा° 

( २ ) विष्टवेत हि खल्वपि कश्चत् पुरूपकृताद् वचनात् प्रत्यय" । नतु वेद्वचनस्य 
मिभ्याते किञ्चन प्रमाणमस्ति । शा. भा. १.१ २। 



(न्वः ७ 

अर न्यायरवाकराख्यग्णाख्यासदहितेश्छोकषािक 

आ क्रोक्तकारिणं कं चिदलुयुदुः नरं दा । 
तदा च निर्दिक्षत्थाक्चं स जानातस्येतदियष्ो ॥ १६६ ॥ 
तञ्ज्ञानान्तरितत्वाच शाब्दास्तावदुदासते। 

प्रामाण्यस्थापन तु स्पादक्तृषारेतु सम्भवात् ॥ १६७ ॥ 
अथं पषप्रतीतेऽपि नियो हि तदाश्चयः। 
तेनाथज्ञानगम्धापि प्रामाण्ये सैव पूवेमाक् ॥ २६८ ॥ 
अतोऽच पुंनिमिन्तत्वादुषपन्ना षायेता । 

कथं पुनरवगम्यते वक्तृक्ञानमुखेनाथेनिश्चयो न साक्षादित्यत आह 
आपोक्तेति । यदा ह्याभोक्तमयुतिष्ठन् कथित्केन चिदनुयुञ्यत किमत्र त 
प्रमाणमिति, तदाऽसावाक्तमेव निदिशति क्च तज्ञानाति नाहमिति, 
तेनाऽवगच्छामो नूनमस्य तञ्क्ञानद्वाराऽथनिश्चय इति । नन्वेवमथ- 
मनवबोघयतः शब्दस्य वाचकलत्वमवन स्यात्, न चानवगतवाचक- 
त्वानां रोके वेदेऽपि बोधकत्व सम्भवतीति दुरापास्तं घेदधरामाण्य 
स्यात ॥ १६६॥ 

कथं चानवगतेऽथं तद्विषयन्ञानानुमानभत आह तज्ज्ञानेति ॥ १६७ ॥ 
स्यादेवं यदि शब्दा नाऽ प्रत्याययेयुः, ते तु श्चुतमात्रा एवाथ प. 

तीतिमाधायाऽपि तत्प्रातिष्ठाया वक्तृज्चानान्तरितत्वायावद्धक्त॒क्ञानं ना- 
वगत तावदुपज्ञातस्याऽपि न्िश्चयस्याऽसत्तमत्वावुदासीना इव भव 
न्ति) यदा तु बक्ठृधीहेतुः सम्भावितो लनिश्चितश्च मवति तदा पूवंस- 
जातमप्यथं प्रामाण्ये पुनः प्रत्तिषठाप्यते, तस्माददोषः । कि पुनः कार. 
णमरुपज्ञातेऽप्यथेनिश्चये वक्तृज्ञानप्रणाडी समाश्रीयतऽन आह अर्थे 
इति । प्रथममुपज्ञाने ऽपि वाक्याथंप्रत्यये तस्य वाक्यस्य पुरुषबुद्धिषरम- 
वत्वात्तदोषेण दोषसम्मवत्युनर्विंचिकैत्सा जायते, मूलक्ञानस्यतु स. 
म्यकषत्वे बिचिकित्सानिच्त्तो निश्चयः प्रतिष्ठितो भवतीति युक्तं निश्च 
यस्य चक्तज्ञानाधध्रयतस्वम् । पव च यदुक्तमनवगतेऽय कथ त्द्धिषयन्ञा. 
नायुमानमिति, तदपि परिहत भवतीति दरौयति तेनेति । विशिष्ठाऽथै. 
विषया वक्तृघीयद्यप्यर्थज्ञानगस्याऽथमवगम्येवावगन्तव्येत्यथे प्व 
पृवे गम्यते, तथापि प्रामाण्यनिश्चये ल पूर्वभाक् , अथेनिश्चयः पश्च 
देव परति्तिश्ीति ॥ १६८ ॥ 

तेन पुरुषवाक्येषठु निमित्तपुरषवुद्धथधीन प्रामाण्यमिति । तदस. 
स्भवाद् बुद्धादेवचसां श्षात्वतुपपन्नमित्याद् अत इति । 
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न तु स्थान्तत्स्वमावस्वं वेदे वक्तुर भावतः ॥ १६९॥ 

तदबु्यन्तरथो नास्तीस्यथो ऽय प्रतीयते । 
अतो न ज्ञानपूवत्वमपेष््य नोऽयथाथत्ता ॥ १७० ॥ 
अप्रमाणत्वसिद्धो वा दष्टान्तो य उदाहतः । 
बुधा दिवचनं तस्य साध्येनासङ्खताच्यत ॥ १७१ ॥ 
तेषाभपि हि यत्कायं पवेच्र प्रतिपादितम् 
तञ्च सम्यक्तल्वमथ तु व्यापारो नच विद्यत ॥१७२॥ 

स्वव्यापारातिरिक्तेऽये वेदस्यापि सृषाथेता | 
पूर्वपक्चार्परवस्वेन प्रसक्ता सिडसाध्यता ॥ १७३ ॥ 
'अज्ञास्वेवमभिप्रायं कूतकाऽकूुतकत्वयोः । 

वेदस्य तु वक्तुरमावान्नाय स्वभाव इत्याह न त्विति ॥ १६९ ॥ 
कस्तं तस्य स्वभाव इत्याह तदुदेति । वक्तृबुद्धधन्तरायाऽमा- 

वार्पद्ार्यैरेव साक्चाद्धाकया्थैः प्रतीयतइति । प्रकरणाथमुपसहर्यति अत 

इति । न वकतृज्ञानपूवकत्वापेश्च वेदप्रामाण्यं तदनपेक्षत्वदिव च नत 

दमाबद्धयथाथता। दवदव “नु अतथाभूतम्?' हव्यत्र यत्पुवचनसधि. 

म्याद प्रामाण्यमुक्तं तदेवपर्यन्तेन पर्हितमिति यथाथत्वामेति । तादेद् 

“न तु वेदवचनस्ये'"लखनेन माष्यणोक्तमिति ॥ १७० ॥ 
अन्यथा भाष्यार्थमाह अग्रमाणत्वेति । ये वक्तृक्लान एव वाक्यस्य प्रा 

माण्यं नार्थं इति मन्यन्ते, ठन्मनेनेदं माष्यमथरमाणत्व क्िद्धौ द्ठान्ते- 

स्थ बुद्धादिवाकयस्य साध्यवकस्यं प्रतिपादयति ॥ १७१ ॥ 

साध्यवेकदट्थमेव दशयति तेषामिति । पदाथंरचनायत्त हत्यादेना 

यत् पुवचसां कायंमचुमेय वक्तृज्ञान प्रतिपादिन, त्न बुद्ध(दिचचना 

नामपि प्रामाण्यमस्त्यवेत्ति साध्यवैकल्यम् , अर्थं तु तेषा नास्त्येव व्या. 

पार इति ॥ १७२ ॥ 
यदि तु यत्र व्यापारो नास्ति तेत्रैवाऽ्प्रामाण्य वेदस्यापि साध्यत, 

तेन न अविष्यति साध्यवैकद्यभिति, ततः सिद्धसाधनाम्रच्याद स्वन्या 

पारेति ॥ १७३ ॥ 
नयु “सामान्यतो ्"मिच्यादिभाष्य(१्रयुक्त सत्पुखषदबुद्धग्रभवम- 

(१) ननु सामान्यतो इष्ट पौरुषेय वचन वितथमुपरुूय वचनसाम्याद्द्माच वितथ- 

प्रवगम्यते शा. भा. १,१. २। 

१० शखो° 



७९ म्यायरत्राकराख्यय्याख्य सहितेनछाकवार्तिके । 

सद्यमिथ्यात्वहेतक्तिमाच्ज्ञानात्परोऽत्रवीत्॥ १७५॥ 
नचु साभान्यत्तो दष्ट नान्यस्वा दिद्यदूषणम् । 
एतस्मादेव दृष्टान्तो न हि पक्षे सपक्वता' ॥२१७५॥ 

क ॥ © ० 

तस्मादथमाभप्रासि नाघ्यकरस्य वण्यत। 

अभ्युपत्याथा वषय कवाक्पव्यापारसुच्यत ॥ १७६ ॥ 

याद् स्यु ल्यवधानञव बच्छ्याथाचदल्वपाश्चलतन्र् | 

दान्तो दुवचोऽच्राप हतुः साधारणा नवत् ॥१७) 
क क क डः स भ | 

सत्यष्वपि हि दृष्ट्व पांरुषयेषु वाक्यता 
असीन्द्रियऽपि किंचिद्धि सत्य हदष्ट यदृच्छया ॥ १७८ 

प्रमाणमिति वदना दाषनिमित्त रोकिकस्याप्रामाण्यं नै वाक्यत्वप्रयुक्त 
दर्वितमत आह भक्ञतेति सपादेन । पुरषदोषो मिथ्यात्ते तदमाचश्च 
सम्यक्त्वे हेतुरनेनोक्त इत्येतावन्मा्न ज्ञात्वा वाक्यत्वस्याऽग्रयोजक्- 

[न # ५५ = ४ = ¢ व्वासिप्रायमजानन् मवतु तावद् येन केन चिद्धतुना लोकिकस्याधा 
माण्यं तावताऽपि तत्प्रतिबद्ध वाक्यत्वं वेदस्यापि सिथ्यास्वमनुमाप- 
यतीति चोदयति । इतिशान्दश्चात्र ठुषभ्य- स!मान्यतो दष्टामितस्यत्रा- 
‰ब्रवीदिति । कतकाकृतकत्वयारिति म्बाथं मवप्रत्ययदइाति। श्ना 
ऽन्यत्वात्'' ( शा० भा १-१-२) इति परहास्माष्यमाक्षिपाते नऽ 

सयूत्वादिति पादत्रयेण । गुण प्व हि पक्चरूपक्चयोरन्यत्व न दोष 
दाति ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 

यस्मादेव यथाश्रुतं माष्यमसुपपन्नं तस्मादयं वक्ष्यमाणो भ्यामि 
प्राय इत्याह तस्मादिति । तमेक दशयति भभ्युपेत्येति द्वयेन । ज्ञाने पव 
पुव्चसां प्रामाण्यं नाथ तेषां भ्यापारः, भतः साध्यविकलो दशान्त 
दति तावदुक्तम् | अभ्युपेत्याप्यथविषयं व्यापारं दूषणान्तरमुच्यते । 
यदि क्षनेव्यव धाने सत्यथापक्लयेव रश्रन्तस्त्थाऽपि हेताबाक्यत्वस्य 
सत्येष्वपि षेद्योपदेशेषु द्टत्वादनेकान्तिकत्वामेति । यदि त्वतीन्द्रिय- 
विषयत्वे खति षाकयत्वादित्युख्यते, तथाप्यनेकान्तिकत्वमित्याह अती 
नदिय इति । केन चिदरीन्द्रिय विषयमेव वाकयमिन्द्रोऽस्तीति प्रयुक्तम् , 
अपरेण नास्तीति, तयोरम्यतसर्दवदयमस्ति सत्यमिति । पएतश्च सत्यत्व 
माच्राभिप्रायणाक्तं न तु प्रामण्यासिप्रायेण, इयोरपि मुलाभावेनाऽनिर्णा 
यकरवात् । अत्रासाण्य साध्य नास्त्यनकास्तकस्वम्, तत्तु वक्ष्यमाणस्य 

चाऽपयाज्ञकत्वसप्रतिस्ताघनत्वागमविरुद्धत्वान्येच दूषणानीति १७६-१७८ 
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नान्यत्वादिति चानेन परोक्ताद्न्यतोच्यते । 
अन्या दष नदामासोः दिपक बान्यलनत्रवीत् ॥१७९॥ 
यद्ाऽन्यस्पाददेसबादरान्पथ्पार्ञ तच्च न त्वह । 

विषयस्यापि चान्यत्वा(१)त्साधनासङ्तेवं सा॥१८०॥ 
क ध [क स 

न द्यन्यस्थोाति नेकस्मिन्मृषार्थेऽन्यस्नुषाथता । 
¢ ५ € 

विषश्चाया सृषाथत्थे न च बवाख्य सषाधता॥१८१॥ 
9, क 9 € 

दयामत्वे पुंस्त्दवच्चेतत्साधारण्ये निददहानम् | 
वर्णितेऽसिप्राये भाष्यं योजयति नान्यस्रादिति पादत्रयेण । परेण दि 

सामान्यतो दष्टं वक्तञ्यत्वेन प्रतिज्ञातं ततोऽन्यदिदं तदाभासमनेकान्ति- 
कदेतुर्वादिति । अस्मिक्नेव दूषणे भाष्यमन्थथा योजयति विपक्षमिति । 
सामान्यतो दश्स्यदहि विपक्षो हेतुश्युन्यो भवति, अस्य विपक्षः सत्यवाक्य 
दे त॒युक्तोऽन्य इति ! अररिमिश्च व्याख्याने न ह्यन्यस्येर्यादिभाष्यं(२) खु 
गमम्। न ह्यनाघवाकयस्य वैतथ्ये सस्याप्तवाक्यस्यापि वेतथ्यम्। अतो- 
ऽनेकान्तिकत्वमिति योजना ॥ १७९ ॥ 

दयाख्यान्तरमाह यद्वेति । अन्यदेव को क्रिकस्थ मिथ्यात्वे प्रयोजकं दु- 
ध्स्वम् , वाक्यत्वं व्वप्रयोजकमिति । न ह्यन्यस्य दुष्टरस्य मिथ्वात्वे सत्य - 
दुष्टस्यापि मिथ्यात्वम् , न हि इयामत्वहेतुयुक्तस्य दे वदन्त्य इयामत्वेन 
तद्वाहेतस्य यज्चदत्तस्थ।ऽपि तद्भवति । व्याख्यान्तरमाह विषयस्थेति । 
लौकिकस्य हि वक्तृश्चानं विषयो नाथैः तत्र च प्रमाणमेव तदिति 
तदेव साध्थवेकस्यं दृष्टान्तस्येति ॥ १८० ॥ 

“न ह्यन्यस्ये"ति भष्यमनु भाष्या ऽस्मिन् पश्वे याजयति न हयन्यस्थेति। 
पतदेव विद्णोति विवक्षाया इति । पकं वाक्यलिङ्गक विवक्षा(वेषय ज्ञन- 
विषयं व।ऽचुमानम् , द्वितीयं तु विवक्षालिङ्गकमथेविषयम् । तत्र द्विती. 
यस्य सिथ्यात्वेऽन्यस्य प्रथमस्यापि न सिथ्यात्वकिदद्धरिति न्न दहि 
देवद त्तस्ये"ति(३) खुगमम ॥ १८१ ॥ 

अनैकान्तिक पक्षे देवदत्तनिदद्यैनस्याथमाह् इ्यामत्व इति । न हि देव 

(१) चाप्रवादिप्ि पाठान्तरम् । 
(२) न । अन्यत्वात् । न ह्यन्यस्य वितथभविऽम्यस्य वेतभ्यं भवितुमदेनि, अन्य. 

त्वदेव । शा० भा० १.१ २। 
(३) नहि देदत्तस्य इ्ामत्वे यत्नदत्तस्थापि दयामखं भवितुमदंति । क्ञा०मा*१,१.९॥ 
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परोक्तोर्वापि दु्टत्वाद्धिकल्पसमस्युच्यते(१) ॥१८२॥ 
यद्वा प्रभाणमेवेदं सम्पक्छेऽन्यत्वसुच्यते। 
विरुद्ाऽन्य्िचारित्व वाघा चाऽप्यनुभानतः १८३॥ 
चोद् नाजनिता बुद्धिः प्रनाणं दोषवार्जितेः । 
कारपोजन्पमानत्वाद्धिङ्घ धोच्यक्चवु दिवत् ॥ १८० ॥ 
तथाऽनाश्प्रणीतो्तिजन्यत्वाद्धवजेनात् | 
देशकालादिभेदेन चाप्रोक्तिप्रल्ययो यथा ॥ १८५ ॥ 
अकतकत्व(२)सिख। च हेतुत्वं साधयिष्ये | 

दतस्य रयामस्वे पुस्त्वेऽनकाल्तिकस्वेन यज्ञदत्तस्यापि तद्भवतीति । 
नान्यत्वाेत्यस्य उयास्यानान्तरमाह परोक्तीरिति । परोक्त साधनमनिस्थु 
खदोषं न खम्यगुत्तरादेमिति भत्व! विकल्पसखमं जात्युत्तरमाह । साध- 
न धमेयुक्ते घर्मिणि धमोन्तरविकद्पात्साभध्यधमेविकर्पापादनं विकस्प- 
लमम् , वाकपत्वे सत्यपि यथा क्रि चिह्ोकिक ५ चिच्च ततोऽन्यदेदि. 
कमि्येव दोकिकवेदिकत्वे विकद्पेनावाति्ठेते तथा कि चिप्प्रमाणं किं 
चिच्चाःप्रप्राण भविष्यति, न वाक्यत्वमनुसलाहितभिस्येतावता धमौन्त- 
राणामप्यचुसन्धनं मवनतीति। न ह्यन्यस्येरयादि चार्मिन्पश्चे सुगमम् 

व्याख्यानान्तरमाह यद्वेति । सम्यकस्वे प्रामाण्ये प्रमाणं हिङ्कप्तन्य- 
स्वसुच्यते । तच्च यदि पसोक्तेन खाधनेन तुल्यबलं ततोऽस्य देतो विंर- 
ाऽब्याभि चारित्वम् । जथ प्रबङे ततेऽचुमानविरोधः प्रतिज्ञाया इति॥ 

तदेव प्रमाणं प्रयागेण दरोयति चोदनेति । भव्येकं लिङ्गादि भिबद्धि. 
दाब्दः सम्बध्यते ॥ १८४ ॥ 

अस्मिज्ञेव साध्ये ऽन्ये दे प्रमाणे(३)दर्धंयति तथेति । देश्ान्तसादो 
बाधवज्ञनादित्यस्वयः। सास्यस्य चायमर्थः । न वितथं वेदिक किंतु 
तथ्यमेव । कस्मात् ! दोषयुक्तं बाघयुक्त च यञ्ज्ञानकारणं ततोऽन्य. 
त्वात् । प्रत्यक्षादिवत् । अनाक्तवाक्याद्नाकयान्तसरत्वात् । आपत्राकयव- 

दिति । न ह्यन्यस्य ज्ञ नक्ारणस्य बाधितस्य दोषयुक्तस्य च वितथ. 
मावेऽन्यस्य तद्रहितस्य वेतथ्य मवति, अग्यत्वादेवेति ॥ १८९ ॥ 

नत्वसिद्धमेवाऽनाप्ताप्रणीतत्वं दाषवज्ञेन च वेदस्याऽनाप्त्रणीत- 
नभमन मननम् 

(१) सम उच्यते इति क पा.। (२) अकृतरिमलेति छिखित पु पा. । 

(२) सम्बध्ते । प्रयोगान्तरे दवे इति पः० 1 
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ठतवमादययववुध्धाधं नान्यत्वाद्ेत्यवा चतं ॥ १८६ ॥ 
व्रत्यक्षस्त्विति दाख्ये वा प्राथस्थं वापि लक्षयेत् । 

स्वरूपतः प्रमाणत्वं सिथ्यात्क परशूपतः ॥ १८७ ॥ 

ज्ञानाभाव पिथ्यात्वं द्ूथस्याऽखम्मवाद्यदि। 

प्रत्यक तत्परेषां च सिद्धमस्थाऽनुभानतः ॥ १८८ ॥ 
यथा च तव मिथ्यात्वं साधनं साधयेदिदम्। 
तथा च बाधकाघीन मिभ्धास्वमपि साघयेत् ॥१८९॥ 
धमे इत्युपसंहायें यच्द्धेयस्कर भाषणम् । 

त्वा दंसययत आह् अकतृकतवेति । भाष्याथद्युपसहरात एवमिति । आद्द्रब्द् 

श्यान्यस्यापि दोषम्यापसग्रहाथः। "अपिच पुरुषचचनसाधस्यद्धदच 

यनं मिथ्येत्युमानम् , प्रच्यक्षस्तु बेदव्चनेन प्रत्ययः। न चानुमान 
प्रव्यक्षावेरोधि प्रमाण भवति" इति भाष्य(शाऽमा०?-१-२) तदयुक्तमः 
परस्यक्चशब्दो ह्न्द्रियकप्रत्ययवचनः । न च शाब्दस्येन्द्रियकत्वमास्न । 
यदि तु बचनविषयो यः श्रौत्रः प्रत्ययः तस्य प्रत्यक्षत्वसुच्यते । नच 
तद्वेतथ्यस्य बाधकम् , बन्ध्यास्ुतवचनस्यापि श्रोजत्वात् ॥ १८६ ॥ 

अथ वाचनिकमेव क्ञानं प्रत्यक्षगम्यत्वाभेप्रायेण प्रत्यक्ष्रुच्यत 
धरः प्रत्यक्ष इतिवत् , तदप्ययुक्तम् । क्ञानस्यानुमेयत्यादिव्यत अह 
प्रत्यक्ष इति ! दपेन्द्ियकन्ञानवचन पताय परयक्षश्चब्दो वाचनिक ज्ञाने 
गुणच्च्था प्रयुक्तः । असिति हि तस्य दाढ्यमुमानाच्च धाथम्य स्वतश्च 
प्रामाण्यं परतश्चाप्रामाण्यमिति प्रत्यश्चक्लाददयम् । तदनेनागमविरोध 

पव पूवोक्तः भतिज्ञायाः कथ्यत इति ॥ १८७ ॥ 
मुख्य पव वा प्रत्यक्लश्ल्द् इत्याह कनाभाव दूति परण ह्प्रामण्यः 

मुक्तम् तश्च सशायविपयेयार्मकं इयमपि नारुतीति प्रागेव स्थतम् । त- 
द्यदि ज्ञानामाबरूपसुचख्यत तत्ता भवता प्रत्यक्लावसर्द। अ्रतन्ञा भका । 

वन्मते ज्ञानस्य प्रत्यश्चत्वात् । अस्येव हे केवर मामासकस्य तदयु 
मेय परेषां तु प्रत्यक्षमेवेति ॥ १८८ ॥ 

विद्धेषविरुद्धस्वं वा हितोरनेन माष्यणोच्यत इव्याह यथाचेति। बा 

धक्षाघीनेन हि मिथ्यात्वेन व्याप्तं वाकयत्व तादरमेव साधयेत् । नच 

स्वेदे शक्यं साघयेतुम् । भर्यक्षो हि वेदोत्थापितः प्रत्ययः वद्देव न 

कदा चिद्वाभ्यत हति । अशस्प्रल्पन्ष माण दव भत्यक्षशन्द दत ॥१८९॥ 

"तस्माश्चादमालक्षणोऽथः श्रयस्करः इति मःष्वे द्ाच्टन्तरमप 
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४५ 
तडमपद्वाच्याथेनिरूपणविवकश्चया ।॥ १९० ॥ 
श्रेधो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यश्युणकमनिः। 
५ ७ क € 

योदनलक्षणेः साध्या तस्मात्तेष्वेव धमेता ॥१९१॥ 
अन्यत् साध्वमदृष्ुव यागादौनलुतिष्ठतः ) 
धासकत्वसमाख्यान तद्यामादाते गम्धते ॥१९२॥ 

परवादानि च घमस्य फलानोति व्यवास्वतम् | 

चिच्रागदाहनादीनां तान्युक्तानि फलानि च ॥१९३॥ 
= 9 0 ~ 9 © 

तस्मात्तेष्दे व धमेत्वं'(१) वमाणीति च दशनात् । 
सहारस्यामप्रायमराह् षम इति । श्रयस्करवाचित्व धमश्चब्दृस्य निरूप. 
यितुमेषमुपक्लह्कतमिति ॥ १९० ॥ 

म्र पव न्रयस्करः स पव धमशब्दनाच्यते' इत माध्य, तदनेन 
करय धस्मत्वमरुक्तं तदशंथति श्रय इति । द्रडथादीनां घमेत्वसुक्त मननेति॥ 

कथ पुनयागादीनामेव घर्भरग्द्वाच्यत्वत्ित्याशङ्य लरोकपरयोगं 
भमाणमुपददोयता म।ष्यकारेणाक्त "्यो हि यागमनुतिष्ठति नं धाभिक 
दत समाचक्षते" दने, तदयुक्तम् । यागानुष्ठाय्येव द्य पूवान्तःकर्णच्र 
च्यादिकमप्यनुतिष्ठुति, अतो यागयोगदेवात्न कि धामिकराब्डो नापू- 
वादेयोगादिति कथ विविच्यतेऽत आद अन्यदिति । खोकिका है नापू 
वदिस्वरूप् जानन्त; कथ तान्नमित्त घा्मकशन्द् पयुज्ज।रसन१यागद् 
नामव श्रयःसाधनत्व मन्वा तदभिप्रायेणेव तदयुष्ठायिनि धा्मिकदाष्द् 
प्रयुञ्जते । अता यागदीनमेच अ्यःसाघनात्मनां धमङ्ञब्दाभिधेयत्व 
मात नणायत । नच दुद्ररकृतस्य धमत्वप्रसङ्कः, अयःसाघनत्वाई. 
अवादि ॥ ६९२ ॥ 

प्रसिद्धयन्तरमपि दशयति पदवादीति सपादन । पदवादीनि हि ध्र. 
फरस्वेन भलसिद्धानि तेन येषां तानि फलानि ते चरमां इति गम्यते। तानि 
च चत्रादानां फरत्वन चादनातोऽकवगतनीतिं चित्रादोनामेव धमेत्व- 
मिति । चेदिकादपि सामनाधिक्रर्ण्याद्यागदेरेव धमत्वनिति वदता 
भाष्यकारेणोदाहते “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमीणि प्रथमान्या- 
सन्" (र२)हति, तह शेयाति धघमोणीति । कथं तर्हिं पुिङ्गेकवचनान्तेन य. 

(१) एतेषु धमेत्वमिति क्रचित् पा० । 
(२) न केवल लेोकेभेदेऽपि, यश्ञेनयत्तमयजन्त देवास्तानि धमौणि प्रथभ।न्था सन् इति 

अजतिशब्दवाच्यमेव धर्म समामनन्ति । शा० ना०१.१.२। 
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लि हसं ख्यार्विनिङ्क्तो घमेराब्दो निदक्ेनम् ॥१९४॥ 
'अन्तःकरणधुन्तौ वा वासनायां च चतसः । 
पद्र्ेषु च पुण्येषु खशणे(१)ऽपवेजन्भनि ॥ १९५ ॥ 
प्रयोगो ध््ब्दस्य न दष्टो" न च साधनम् । 
पुरुषार्थस्य ते ज्ञातं शक्यन्ते चोदनादिभिः ॥१९६॥ 
न च वस्त्वन्तरं चक्यमपूवं खगयागयोः। 
ज्ञातं साधनभूत वा साध्यं वानाप्यतोऽन्यथा॥१९७॥ 
श्चुत साघनसाध्यत्वत्यागेनाऽश्चुतकल्पना । 

ज्ञशब्देन नपुसकबहुवचनान्तस्य धम्ञब्दस्य सामानाधिकरण्यमत 
आह लिङ्गति । तानीव्यन्न प्रातिर्णदक तावदयक्ञवाच्यव। अस्यस्याऽप्रकत- 
प्वात् । तत्लमानाचकरणश्च घमशाब्दः । ततः सोऽपि यक्षविषय पएक। 
लिङ्गसख्ययोस्तु छान्दसत्वाढसो व्यत्यय इति ॥ १०३ ॥ १९४ ॥ 

एवं सवमतन धमपद्स्याथसुकत्वा मतान्तराणीदानीं दूषयति अन्तः 
करणेति दृष्टोऽन्तेन । सांख्या हयन्तःकरणस्य मनसो कूत्तिविष्टाष यागा- 
द्यवुष्टानजन्य धममाहुः । शाक्यास्तु चत्तसे क्चानस्य ज्ञानान्तरजन्यां 
वासनाम् 1 आहतास्तु कायारम्भकान् परमाणून् पुद्धलाख्यान् । वशे- 
विकारस्तु आत्मनो विशेषणम् । एकदेशिनस्त्वपृवम् । सवेषु च तेषु 
रोके धमशब्दप्रयोगो न दृष्ठ इति न तेषां घरमम॑त्वामिति । यागाद्यचुष्ठाना 
तपूव जन्म यस्य नारित तदपूवजन्मेति } किं च श्रयःसाधनवचनो ध. 
मेश्यब्दो लोके प्रसिद्धः, न चान्तःकरणचुस्यादीनां तत्साधनत्वं चोद. 
नादिभिरवगम्यते । अतो न तषां धमत्वामिल्याह न चेति मि रन्तेन। 
आदिशब्देन बाह्यागमादीनां ्रहणम् । तेष्वपि चेत्थवन्दनाशशनामेव 
भ्रयःसाधनताऽवगस्यते, न वालनादीनापिति ॥ १९५ ॥ १९६। 

मा नामाऽन्तःकरणङ्खुस्यादीनां श्रयः साघनत्वे विक्चापि, अपस्य 
तु श्ञायते, तेनाऽपृवं इत्वा नात्यथेति वक्ष्यति । तस्मात्तस्य घमलं यु. 
कमत बाह न चेति। नाऽपूृ्ै नाम स्वमन्त्रं वस्त्वन्तर स्वर्गयागयोः 
क्रमेण खा धनभूतं साध्यभतमन्यादशं वा ज्ञायते ॥ १९७ ॥ 

कथापिस्याह श्रुतति । अस्याऽपूवस्य ताद्ष्ये साभ्यसाधनरूपत्वे 
> 

श्रुतस्य स्वगंसाध्यत्वस्य यागसाधनत्वस्य च हानिः, धश्चुतस्य चा. 

(१) द्रुणः पूर्वेति प° । . 
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कि छ, छ 

प्रसज्येतास्थ ताद्रूप्य व्यतिरेक स्वरूपता ॥ १९८ ॥ 
तस्माफले प्रधत्तस्य धागादेः शाक्तिमान्नकम् । 
उत्पत्तो कापि परवादेरुषं न ततः प्रथक् ॥ १९९॥ 

चातयः सवे मायानां मावकराञ्दैविशेषतः(१)। 
नोपाख्यायन्त इत्यव नाप॑ धभेह्ाब्दता ॥ २०० ॥ 
पुरस्ताचोद्नाचब्दो विघावेव व्यवस्थितः । 

5 पूवसाभ्यसताचनभावस्य कर्पनम् । अतादरष्य तु स्वरूपमेवाभृेस्य 
न स्यान्निष्प्रमाणकर्वादिति ॥ १९८॥ 

किमिदानीं नास्त्येवाऽपूव्मत आदह तस्मादिति । फक साधयितुमभि. 
परच॒त्तस्य यागादेः शक्तिमामुत्पत्तौ वा प्रचत्तस्य परव देः फलस्य सु- 
््माषस्था शक्तिर करस्था नीथाऽ पूति न ततः पृथग्भूतं वस्त्वन्तरम् । 
एत श्चा पुवाधिकरणे (र)स्पष्टं वक्ष्यति ॥ १९९ ॥ 

तथापि कि धममेंशन्दवाच्यं न मचस्यत आह शक्तय इति । उक्तं ता- 
वष्ोकप्रयोभाभादान्न तस्य धर्म॑श्चब्दवाच्यत्वामिति । कि च सवपदा. 
थोनामेव शक्तयः साधारपोरेव शाक्तिसामथ्यादिपदैराभेधीयन्ते। नच 
धमश्ाच्दः शाक्तिमाजवचनः अग्न्यादिषद्ाक्तावप्रयोगात् । अतो यागादेः 
भ्रयःसाधनस्य या शक्तिः सा तद्वि्िष्टाभिधेवा स्यात् ।न च शक्ती- 
नां भावविश्षिष्टानाममिधानं क चिद् दशम् । विशेषत इनि किद्ाषणं 
त्वेति व्यब्ठोपे पञ्चमी । भाषश्चव्देविंशाषिता इति कचित्पाडः। न चा. 
ऽनभिधाय श्चयःसलाघन तद्धिश्िषठा शाक्तिरभिधातुं श्क्यते । तदसि 
धनेचन राक्ति यावदभिधा गन्तुमर्हति तस्माद्यागादिरव धों ना- 
ऽपवेमिति ॥ २०० ॥ 

''डभयमिह चोदनया रक्ष्यतइत्यादिभाष्य (३)मथशाब्दपरयोजनक- 

(१) विरोषिता इति छि पु° पा०। 
(२) चोदनेत्यपू् ब्रूम. । अपूर्वं पुनरस्ति, यत आरम्भः रिष्यते, स्वगेकामो यजेते- 

ति) इतरथा हि विधानमन्थकत स्यात् भङ्ित्वायागस्य । यद्यन्यदनुत्पा्य यागो विंनद्येत् , 
फ़लमसति निमित्ते न स्यात् । तस्मादुत्पा!दयति इति च्ा० भा० २-१-५। 

(३) उभयमिह चोदनया रश्यतेऽर्थोऽनथेश्च । कोऽथः १ यो निःश्रेयसाय, ज्यो- 
तिामादि. । कोऽनथेः १ यः प्रत्यवायाय, श्येनो वज इषुरितथवमदिः । तन्न अनर्थौ धम- 

उक्तो माभूदिति अथेम्रहणम् । शा० मा० १-१-२ । 
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न च तद्लक्षणा ए€हसा प्रल्युदादह्रणं कथम् ॥ २०१॥ 
चोदनालक्षणो यश्च इयनादिरेह गम्यते, 
निषेभरमावत्तस्तस्य कथं ब्रुधादनधनाम् ॥ २०२ ॥ 
यद्यपि स्थादिधिस्पृष्टे निषेधो नेव लाटरश्ाः। 
विज्ञायते दयनथत्वं षोडशिग्रहणा दिवत् ॥ २०३॥ 
ववो दनारुक्षणत्वो क्य! निषिद्धत्वं विर्ध्यते(9) । 

वदता क्रियाविधवेच चोदनाराब्दो व्यवस्थापितः । तेन नाऽनथंस्य 
हिखरासुरापानादश्चोदनालक्षणच्म् । निषधेषु हि यदि तावक्निवारण 
नाम विधरथोन्तर वाक्याथः, यदि वा नञजर्थंविधिरुभयथाऽपि क्रि 
याविधित्वाभावान्न निषेधलक्षणस्याऽनथस्य चदनादक्चषणत्वम् । अत. 
हक्चषणस्य च शङ्गविकरत्वाश्चोदनालक्चषणशब्देनेव तद्याचृतिसिद्धनौ. 
थग्रहणपच्युदाहरणत्वम । तस्मादुभयं चोदनाडक्चषणमिययेतत्तावः 
दयुक्तम ॥ २०१ ॥ 

यदापि '"कोभऽ्नथः' इति पृष्ाऽनथादाहरणत्वेन इयेनाहिकमुपन्य 
स्तं तंद्ाक्षिपति चोदनेति ! विधयत्तेन इयेनादेर्निषेधामावान्नानथत्वमि. 
ति। पतं व। श्छोकद्यमिदं व्याख्ययम् । अनथः भ्येनादिः सोद्नाङ 
क्षण इत्यत्र विक्द््य दूघणमुच्यने 1 इयेनग्रहणं यदि छश्चणया फलपरं 
ततस्तत्फरु दिखा चोादनाटक्षणत्वामावादुभयाङ्गविकलं न भत्युदाद- 
रणम् । भथ दयेनस्वरूपपरं तद॑प्यनथेत्वाभावादुमयाङ्गयुक्तं न प्रत्यु. 
दादरणमिति ॥ २०२॥ 

ननु चिधेयस्यापि इयनादेः षोडदिग्रहणादिवत्सम्भषत्येव निषेधो 
&न आह यद्यपाति । अनन्यगोचरो हि निषधो विधिविषयमास्कन्दति; 
सामान्यविषया दिसानिषधो विहोषविदहिते इपेनादो न प्रवतैत एव । 
अथापि परवतत तथापि विहितनिषद्धिस्य षोडरिवदेषव नाऽनथत्व- 
मिति ॥ २०३ ॥ 

न ८६ यदपि “कथं पुनरसावनर्थ” इति पृष्टा “हिखा च प्रतिषिद्धा” (२) 

(१) चोदनालक्षण चोक्त्वा निषिद्धत्वाद्विरः्रते इति मु° पु° पा०। 
(२) कथं पुनरसावनथ १ हिसा हि सा, ईसा च प्रतिषिद्धेति । कथ पुनरनथः क- 

तव्यतयोपदिर्यते ए उच्यते । नैव इयेनादय" कतेन्या विज्ञायन्ते । यो दि हिंितुमिच्छेत् , 
स्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेश । श्येनेनाभिचरन्यनेतेति हि समामनन्ति । न अभि. 
चरित्ग्यमिति शा० भा० १.१ २। 

१९१ इलो० 
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८२ म्यायरन्ाकराख्यन्याख्य। सीहतेश्छाकवातिकं । 

छयेनादावुपदिष्टे च हिंसा हीति न युज्यते ॥२०४॥ 
हिसा हि फलमतेषां {मन्ना तेभ्यः स्वरूपतः । 
मा हि प्राणवियोगाट्ना इपेनस्तन्नाऽसिवत्पथक् २०५. 
उपदेश्ाभिधानं च नाऽविधेयेऽवकल्पते । 
दये नादेर विधाने च कस्यान्यस्य विधेयता ॥२०६॥ 
'सवच्ावस्थितो(१) न्यायो माचनांशदये विधिः 
साध्येते ये चामी इयोतिषछोमादथो मत्ता; ॥२०७॥ 

त्युक्त तदणप्याक्िपति चोदनेति ॥ २०४ ॥ 
किमिति न युस्यते ध्येन पव दहि दिंलाऽत भह दिसेति । कथमि. 

ञेस्यत बाह सा हीति । प्राणवियोगः प्राणानां वियोजनं प्राणवियोगभाव 
नेति यावत् । तस्यां चासिवदेद श्येनयागो धात्वथेः करणम् , तस्यतु 
फट प्राणवियोगभावना हिसा च्येनादेर्भिन्नेवेति ॥ २०५ ॥ 

यद्पि “कथं पुनरनथैः कचचेव्यतयोपदिद्यतः१ इति पृष्ट “नैव द्ये. 
मादयः कत्तव्यतया विन्ञायन्त", इति तेषामविधेयत्वमुक्का पुन “ध्याहि 
दिितुमिच्छेत्तस्याऽयमभ्युपाय इति हि तेषाभरुपदे शः इयेनेनाभिचर- 
न्यज्ञेत", इति क्मवाचिन्या षष्ठ्या तेषामुपदेक्रयत्वे विधयत्वमुक्त, 
तदपि भ्य!हतमित्याह उपदेशति । “नैव श्येनादयः?! इव्ये तद् पि विधेयत्व. 
निराकरणमयुक्तामित्थाह देेनदिरिति । फलं तावत्सवेत्राऽविधयं तद्यदि 
फटसाधनस्याऽपि इयेनदेरविधेयत्वं तदा न किचिद्धिधेयमवक्िष्ये- 
त । दतिकन्तैव्यतांशो विधीयतदति चेत् , न । अविशेषात् । यथेव हि 
साधन साधनस्वेनोपदिषद्यमानमप्या्ेधेयं तथयेवतिकन्तेउयता कर्णेप. 
कारकत्वेनोपदिषश्यमनाऽप्य्िधेया स्यात् । यथा च साघने फलरागा. 
पप्रबृन्ति" तथेतिकन्तेव्यतायामपि । तदभावे फला ऽचुस्पसेरेत्यलम् ॥२०६॥ 

स्थितस्िदान्तहानिश्च श्येनादीनाभविधयत्वे स्यादित्याह सर्वत्रेति 
तान्तेन । किं चवं सनि “कोऽर्थो यो निःधवसाय उ्योतिक्लोमादि" 
रिति भाष्ये ये धमत्वेन समतास्तेऽपि न घमः स्युः, अधमेत्वमेव ते. 
षामपि स्यात् । तेऽपि हि साधनत्वेनोपदिहयमानत्वादविधेयाः । अ. 
ओरीषोमीयादिद्दिसाङ्खत्वाच्च तेनाँ द्रोन निषेधावतारादधमत्वं स्यात्याह 
दहेति! फि च चिष्यभावे द्यनादीनां तदङ्गानां च फराङ्खत्व तत्साधनाङ्ग- 
र्वं च न स्यात् समानपदोपात्तधात्वथोडवरुद्धाया भावनायाः समी- 

(१) अवित इति क्रचित् पा० । 
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धमत्वेन न तेऽपि स्यु्दिस्ासाधनका हिते। 
न चाविधीपपानस्य फलनत्साघनाङ्गना ॥२०८॥ 
साघनत्वेन(१) विहितं न चाऽविहितसुचते । 
साध्यत्वेन विधानन्तु नवे लोकवेदयोः ॥२०९॥ 
नेनेवमधंरान्दस्य प्रपोजनमि होच्यते । 
परघत्तौ वा निच्रस्तौ वा या चाब्द्श्रवणेन धीः ॥२१०॥ 
खा चोदनेति सामान्यं लक्षणं हदये स्थितम् । 
प्रवतेकथररीतस्तु(र)स्यादुदाद्रणा्थता ॥ २९१ ॥ 
तात्पर्ये दथब्दस्य नेयं व्याख्योपपव्यते । 
अथग्रहणलभ्यं वा तद्प्रवतेकमाषणम् ॥ २१२ ॥ 
धमं प्रमाणभ्रूतायास्तना छश्षणसुक्तवान् । 

हितसाध्यपिक्षत्वाभावादित्याह न चेति ॥ २०७-२०८ ॥ 
स्यादेतत् । नेव “येनाद्य; कच्त॑न्यतया विक्ञायन्त इति इत्यप्रत्यः 

ययोगात्साष्यतया बिधानं वायते, साधनतया तु विधानमवुक्ञायत 
पवाऽतो न वचिराधोन च समीदहितस्ताधनत्वह्ानिरिति, तत्राह साधनत्वे. 
नेति । पवम्रपि तावद्धिहितमेव विहित चन्िषेधाऽगोचरत्वान्नान्थत्वेन 
भर्युदाहततु युक्तपरिति । क च साघनत्वेनेव सवै विधये विधीयते । 
साध्यांहास्य क्र चिदपि विधान।ऽमावादिव्याह सभ्यतेनेति ॥ २०९ ॥ 

पवमाक्षित्त माप्य समाधत्ते तेनेति । यस्मदेवे यथाश्युत माष्यमनु- 

पपन्नं तस्मादेव वक्ष्यनाणप्रकारेण(ऽथे शब्दस्य अयोजनमिह भव्य क- 

यिव न यथश्रुतेनेनि । तमेव प्रकारं दशंयिरतुमुपक्रमते भदताविति । प्रव 
सेकः निवर्तकं च वाक्य चोद्ना;+ न केवठ प्रवत्तकूमेव धीग्रहण ज्ञान. 
स्याऽपि चोदनात्व्तम्भवात् । तच्च प्रगिवारस्माभिदर्शितमिति भव- 
व्युभय चोदन। । कथ तरि परवत्तेक च।[दनेति भाष्यमरत आह प्रवतत, 

॥ २१० ॥ २१९१ ॥ 

किनिस्येष भवर्वीस्याह तात्प्ये हेति । प्रवचैकेकपरत्वे खति येयम. 
यराब्दस्यानथनिवृत्तिपरत्वञ्याख्यःा सा न युज्यतेति । अयरान्दशाहि. 
तस्य घा चोद्नाशब्दस्य तस्थ चेकवचनत्वप्ुक्त मित्याह अर्थेति ॥२१२॥ 

व्याख्यानान्तरमाह धर्मं इति ! यदा चोभयमपि चोदना तद्। तथेव 
मोमिन य 

(१) सावकृलेनेति छि० पु° पा । (२) गृीतेष्वु इति छि° पु° १० । 
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ददे न्यायरलाकराख्यन्यार्यासदितेश्धाकचातिके ) 

| क्ष 0० (ध क क ध 

एवं सति {विधिभ्यः स्थाद्धिषेयाथाचधारणम् ॥२१२॥ 
अ क 9१ 0 ५ ^~ ¢ निषघेभ्यो निषेध्यानामनयत्वेन निणंयः | 

¢ क क क ५५ ९ 

तेनाथग्रहणेनो क्ता विषेयस्येह् धमता ॥ २१४ ॥ 
क © ~~ (4 [ ९ 

निषेधयानामनथत्वमधथसिद्धं न सून्नितम् । 
तस्मादुमयसित्यच्न पचेधेयप्रतिषघयोः ॥ २१५ ॥ 

~~ [३ [क 0 

धागाादेन्रह्यशलयादिवगंयोः स्यान्निदचनम् । 
इयेना दीनां विषे यत्वा दिटस्यापे च साघनात् ॥२१६॥ 

९ + + © न 

उपचाराद्नथत्व प्लद्भारण चण्यत। 

प्रतिषिद्धा एदे सत्यच्न स्फटमेतत्करिष्यते ॥ २९७ ॥ 
हिसा हति च यच्चापि बतत नाभिचरेदिति। 
इयेनादीनां स्वरूपे तु नोत्तरम्रन्थसङ्तिः ॥ २१८ ॥ 
विहितस्वाज्नषेषस्य प्रश्त्तिस्तेषु इरेमा । 

विधिङ्पया विधेयानाम्रथत्व निषेधदङूपया च निदेध्यानामनथेत्व छ्य. 
ते, ततो युक्मथानथयोः चोद्नालक्षणत्वमिस्याह एव सतीति ॥ २१३ ॥ 

सति चो्योस्तह्वश्चणत्व निषेष्यस्याऽनथंस्य धमेत्वव्यावत्तेनेन 
विधेयस्थिा्थेस्य धमेतव वक्ततुमथवदेव।थन्रह णमिदयाह तेनेति ॥ २१४ ॥ 

नन्वधम।ऽपि हानाय जिन्ञाल्ितेच्यः, अततस्तनस्वरूपमपि वक्तव्य 
मत नाह निवेन्यानाभित्रि । धमेविपरीते। ह्यधर्मः । ततोऽथस्य धर्मत्वे 
सूचिते तद्धिपरीतस्याऽनयंस्य निषेध्वस्याङघमैत्वमथक्तिद्धत्वान्न सु 
न्रितभिति । पव चासयं चोद्नालक्षणमिति याप्यं विघेयनिषेध्या- 
भिध्रा्यामव्याह तस्मदिति। यत्तु दयेनोदादरणमयुक्त विहितत्वेनान- 
थत्वाऽमावादित्युकतं तन्नाह स्थेनादीनामिति। विदितत्वादभिखाबेततम- 
स्य च राठबधघस्य सध्यमानत्वान्न स्वरूपेणानथन्वं धयेनादीनां स 
स्भवतीत्ति फरगतमनयथेत्व दयेन द्बुपचर्यत, दयनरब्देन वा फठं र- 

क्षयित्वा सुख्यचध पक्ानथत्वमुच्यत इति । 

भाष्यक्रारणेव दयेनफलानिभ्रायमेवेदमनर्थेत्वं न श्येनस्वरूपािप्रा. 
वमिति विष्पष्टीकृ तमित्थाह प्रतिषिद्ध दीति ॥ २१५-२१७ ॥ 

कथमेभिमौष्यरिदं विस्पष्टीक्ृत मित्याह स्येनादौनामिति ॥ २१८ ॥ 

कथसुत्तरषां “दसा हि" इत्यादिश्रन्थानामसंग।तिरित्याह विहितस 
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यदा तुं चोद्नाश्छब्दा विधावेच व्यवा्यितः ॥११९॥ 
तदा मयादिक्तो पन्थः साध्यस्राधनखाभ्रतः। 
साध्वसाधनसम्बन्धे विचिना प्रतिपादिते ॥२२०॥ 
लक्ष्यमाणत्वसखुभयोदिंविधं च फट क्रतोः 

, सस्वगोदि(१) प्राप्यते तच्च प्रतिचधाऽनातक्रपात्।२२१॥ 
अतिक्रमेण रहिसादि' राखान्तरमिरोक्षा(र) | 

फलांशो जावनायाश्च प्रल्यथो न वधायकः ॥२२२॥ 
वक्ष्यते जेमिनिश्चाह् (तस्य लिप्साथंलक्षण।' । 

दिति । निषेघनग्रह णसरुपलश्चण(३) विदित इयनादिस्वरूपऽनथेत्वेन प्र. 
तिज्ञात निदिद्धत्वाऽयुपपन्ति., यागस्वरूप हिखात्वासुपपत्तिः । ना 
मिचरितव्यामनि वाऽभिचारस्य रयेनफलर्याऽ विधेयत्वेन निष्धवि. 
षत्व सम्थयता फरमेव पचमनथत्वेनोद्।हतामिति दशयति । दषेना 
दिस्वरूपे तदपि न सगच्छेतेति । 

तदेवं निषधस्यापि क्िधिव(ड)श्चादनात्वादुभयं रोदनालश्चणमि 
ति भाष्ये विधेयानषेध्यामेभ्राय भ्याख्यातम् । अस्तु वा विधसरेव 
खोद््ना तथापि छक्यमेच कथे चिद्धाष्यं नतुमिन्याह् थदेति । ननु सा. 
भ्यस्याऽविचयत्वात्कथ चोदनालक्षणत्वभ्नन आह सव्येति पादत्रयेण । 
ययैव हि साधनसराधन साघनरूपेण चोदनाखरश्चणं तयेव फरमपि 
स्वगोदि खाध्यस्यण चादनाखक्षणमेवेति । जर्थोऽनथं इत्येतन्न फल 
देविध्यापिप्रायपित्याह् द्विविधमिति ! कथं !द्विधमित्याह् स्वर्गादीति पा. 

दन्रयेण । स्तगांदिरनिषिद्धत्वाद थो {दसा देस्तु निषिद्धत्वादनर्थं इति। 
कथं निवधोऽत आह चान्लान्तरेति । न रिस्यादेति चाख्ञान्तरेण निषि. 
द्त्वादिति । नु चाऽमिचारविधिना विहिता दिखा कथं निषिष्येता 
ऽस आद फलांशे इति । वक्ष्यति हि फटस्याऽविधेयत्व “"(५)मुहशाच्च 
पत्वने" स्यज्न चछोके । तथा माध्यकारोऽपि '्जनाव्यवासौ मैत 
त्करत्तव्यम् उपायं तु न वदे”ति । ज्ञेमिनिश्च"त(६)स्य छिप्सार्थलक्षणे 

1 
नाक नाम भण = जकन 

(१) स्वगे हीति लि° पु° पा०। (२) विवक्षयेति किन पु°पा०। 
(३) विरितत्वान्निषिद्धत्वानुपपत्िरिति पा । 
(४) चेद्नालक्षणस्वदिति पा 1 (५) श्लो वा चाद्ना सू° छो ९६५। 

(६) यस्मिन् भीतिः परषरय तस्य ङि सथेरश्षणाऽ्विमक्तन्वात् ज° सू०४-१-२। 
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तेन सामान्यतः प्राप्नो विधिना न निवारितः ॥२२३॥ 
फलांक्ोपनिपातिन्या हिंसायाः प्रतिषेधकः । 
अनथप्रासिहेतुत्वं बोध्यते तत्न, यद्यपि ॥ २२४ ॥ 
दयेनस्वशूपं नाऽनर्भस्तत्फरस्य त्वनथंता । 
परस्तूभयमित्यादेः फलस्यापि विघयताम् ॥२२५॥ 
भावनान्तर्मतत्वाद्वा मस्वाऽनधत्वमाक्षिपत् । 
मैवेस्येनावता चास्य विचयत्वनिराक्रिधा ॥२२६॥ 
कि विघेयमिदानीं स्थादाह इयेनाद् यस्त्विति । 

ति । यत पवाविधेय पदमत पव सामान्यतः प्राप्चो निषेधः फलके 
<भिचाराविधिना न वायत इत्याह तेनेति ॥ २१९ ॥ २२३ ॥ 

एवम भिचारविधिगोचरे प्रविश्श्नपि निषेधो न दयनस्वरूपस्या- 
ऽनथत्वं बोधयति, कि तु तत्फटस्येवेत्याहइ अनति । भाष्यं चैव योज. 
नीयम् , उमयं चोदनया लक्ष्यते साध्य साधन च । स्ाध्यमपि द्विवि- 
धमर्थौऽन्थेश्च । कोऽथ हत्यन्नाऽथेश्चन्दः साधनटलक्षणा्थः । अथोतम- 
कस्य फटस्य साधकमित्यर्थः । यो न्योतिष्टठोमाहिः। कोऽन्थं इति 
फलटस्वरपासिग्रायमेव । यः दयेनादिः फङमित्यथेः । तज्नाऽन्थस्य हि. 
सादे धरत्वश्यावस्तैनेन ज्योतिष्टोमादे धमेस्वं वकतुम्थैग्रहणमिति । एवं 
चाथौलमकफखसाघनरय ध्मैतवमन्थस्य च दिसाद् रधर्मत्वमुक्तम् । 
अनथौत्मकफललाधनस्य दयेनादेरुभयं नोक्तम् । अतोऽसौ न घर्मो 
नापि स्वरूपेणाऽधम् इति सिद्धं सक्ति । तथा च वक्ष्यति “अतः स्व. 
तो न धत्व दयनादेनप्यधमेता'' इति । “कथ पुनरनथः कतैभ्यतयोप- 
दियत” इति चोधयमयुक्तं फलं ह्यन थत्वेनोदाहतं तच्चाऽविघयत्वा- 
वनेव कनसतैव्यतयोपदिद्यतेऽन अ॥ह पर इति) फङस्याऽविघयत्वमजा. 
नन््ुभयमिल्यादिना फलस्याऽपि चोदनारक्षणत्वाभिधानात् साचनां 
द्ाघ्वाद्धा तद्विधाने इतरा शावत्फरस्यापि विधयत्वादनथत्वमाक्षिपदिति। 

"तैव दयनादयः कर्तैन्या” इति परिहारमाभष्यमनुपपन्नम् , फरस्य 
बिधयत्वे चोदिते द्येनस्य निवारणमसंगतमयुक्तं च दयेनस्य विधय. 
त्वाभिघानात् , अतो सिरा म्याचष्टे नैवेति । अस्वाऽनथेस्य विघेयत्व- 
नियाक्रेय, नेतनथेः कसवयतयापदिदयत दति माष्याथेः ॥२२०७-२२६॥ 

किं तर्हिं विधेयमिस्थत उत्तरं धश्येनादय इति भा्यबिल्याह 
किमिति । यश्चाय तव्यप्रत्ययः परदननत्रन्थय पठितः परिहारभ्रन्ये चाः 
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प्रदनापाकरणे चान्न तव्यो विधिविवक्चथा ॥२२७॥ 
भयुक्तो नतु साध्येऽर्थे' दयेऽप्थनुपथोगतः | 
अनथस्यापि साध्यस्वभायचेचधयस्य ईीष्यते ॥२२८॥ 
साध्यत्वरदहिते च्म विघेये नित्यमथता । 
रातु लक्षणायथत्वं तेषां चाप्युपदेश्ानम् ॥ २२९ ॥ 
जुषन् स्फुटीकरोतीषटसुपदेश्ो हि नान्यथा | 
विधित्वमादिशाब्दात्स्यादिलिकलन्यतास्वपि ॥२३०॥ 
तस्मात्फलांरी या हिसा वेदिकी सा निषिध्यते 

ऽयुषक्तः स विधेयत्वाभिप्राया न साध्यत्वासिप्राय शन्याह प्ररनेति । 
पादच्चयेण । प्रदनश्चापाक्षरणं च प्रभ्नापाकरणं समाहारदन्द शति । 
कथ न साध्या इत्यन आह द्रयेऽपति । अनथत्वाश्चपो दहि 
चोद्यम्, तत्समथनं च परिहारः । न चामयक्ापि यथा. 
क्रमे साध्यत्व तन्निराकरणे चोपयुज्यत इति 1 कथं नोपयुञ्यत्तऽत आ. 
ह अनथस्यापोति । सखुरापानददिरनर्थस्यापि साध्यत्वदशेनान्न साध्यत्व. 
न्थत्वाक्षिपायोपयुञ्यते चाधवादिनो, विधयत्वमेव त्वनधचिरोधित्वादुप. 
युज्यत । एवमसाध्यस्यापि गोदोहन देःक्षिधेयस्याऽथत्वदश्नाद्धिघयत्व- 
निरांकरणमेवाऽन्त्वं सम्रथयमानस्य परिदारवादिनि उपयुज्यते, न सा- 
(१)ध्यत्वनिराकरणामिति ॥ २२७-२२८॥ 

यच्चेदं नेवेव्येतावताऽनथस्य तिधानं निराक्रियत इव्युक्तं तद्धा. 
व्यकारेणेव स्पफुरटीकछनमिष्याह शतुरिति । “इयननाऽभिचरन्यज्ञतेति दहि 
समामनन्ति इति ङक्षणे चतु दश्ायट्लक्षणस्य प्रसिद्धत्वादविधे. 
यत्व्रममिचारस्य दकश्टेयति । तथा “तबासुपदेश") इति श्यनादीनामु- 
पदेद्यत्वं ददाति । तेन फङरश्यैव पूवश्रस्थे विधयत्वं निराकन्त॒मिष्ठं न 
देयन।दीनामिति स्फुरयति । न ह्यविधेयानामुपदेश्चोपपत्तिः, विध्युप- 
देश्ाशञ्दयोः पयौयत्वादिति । श्येनादय इत्या दिश्ञ्दा थेमा विधित्मिति । 
विधिक्टाक्तिरित्यर्थः। तेनांशद्धयगतेव दिला निषेघस्याऽविषयः॥२२९-२२०॥ 

फलांशस्य त्ववि धेयत्वान्नेषेधगो चरोऽनथे पवेत्युपपन्न परत्युदाद- 
रणमित्युपलहरति तस्मादिति । के चिन्त साधनेतिकत्तेव्यतांशस्थाऽपि 

(१) साभ्यनिराकरणमिति पा । 
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अष्रावर्येतु खा नाम तच्चिषधाभिघाथिनाम् ५२६३९॥ 
अविरोषण यच्छाख्ं शिरोवदिति चेत्तरम् । 

निचधनाऽनवष्टभ्य विषय न दयनथता ॥ २३२ ॥ 
प्रत्यश्चादेरङाक््यत्वात्कल्प्यते निष्प्रमाणिका । 
न हि डिसाद्यनष्टाने तदानी दोषद्क्नम्॥ २२२३॥ 

@ ~ 

बाद्याभाच चवचदत्या तु लास्ादचापजायत | 

“ ¶हेस्यमानस्व दुःखत्वं इदङयते यन्न ताचता ॥२२४॥ 
कलुदुःखानुमानं स्या'सदानीं तद्धिषथेयः । 
विषयेऽस्याः फलं यादक् वेत्य कतुस्तथाविघम् ॥२३५॥ 

ईसा निषिष्यतेऽतोऽनथ इति मन्यन्त तान्निराकरोतति अद्वये इति । 
५अविश्बण यच्छाख'' (र)भिद्यत्न “वचनाद्वा श्िरावत्, (र)इत्यत्र 
च सामान्थस्याहवनीयविधः शवस्पक्चनिषधस्य च विक्षेषेण 
वरमहोमविधिना वुरुषदीर्घोपधानविधिना च बाधो वश्यते, तद्ध- 
हदिकस्ानिषधोऽ्पि सामान्यरूपःवादश्चीषामीयादिक्रत्वथहिसांवथिना 
शयन नाऽभिचरन्यज्ञतेष्त पुरूषाथहिसलाषिधिना च वाध्यते । 
अथाऽसत्खपि निषेध किपित्यनथा(३)ऽग्नाषोप्रीधाहस्रा ने मव. 
त्ीत्यतं आह निषधेनेति । निषध पव छनथत्वे प्रमाणं पत्यक्चादीनामश्च- 

तत्वादतोऽप्रतिषिद्धे निष्प्रमाणिकाऽनथेता कद्प्येतेति । प्रस्यक्चाद्य 
शाक्ि तावदशयति न ईति ॥ २३१-२३३ ॥ 

नन्वखत्यपि दोषदरान बार्याहदिसावद्विचिकित्ला जायतेऽत आह 
वह्येऽषति । तञ्च श्ाञ्मिह नास्तीति न तन्निबन्धना विचिकेत्सेति । 
अथाऽुमानन कन्तदु "खं भमविष्यतीत्यसुमीयते हिस्यमानस्य तद् स्वि 
दुःखद्श्ोनादत माह दिस्यमानेति पादज्येण । व्याप्न्यभावदित्यथः । प्र. 
व्युत कन्चरूतदास्वे सुखलदद्रानात्काखान्तरे तदेवाऽनुमीयतश्त्याह तद् 
नीमिति । 

(१) अविशेषेण यच्छाप्त्रमन्याभ्यत्वाद्विकस्पस्य तत् सन्दिग्धमारद्विदिपशिषे स्यात् । 
° सु° १०-८-१६ । 

(२) नार स्परषटाऽश्थि सस्नहमिति निषेधबाधकपुरपशीषमुपदधातीति वचनात् । 
(३) किमिलयनर्थो न मवत्यतअदित्येव पाठः कचित् । 



चोदनाश्रूत्म् २ ८९ 

हिसा कियाविक्षत्वात्मुने रास्वाोक्तदानवत् । 
य एवमाह तस्यापि गुरूस््ागयनादि धिः ॥२३६॥ 
सुरापानादिनिश्चापि त्वि पक्षेज्यसिचारिता । 
विरुद्धता च यादहम्धि दानेस्तादक् फलं भवेत् ॥२३७॥ 
विधिगम्पफलावािरहःखात्मकता तथा । 
नच या समस्परदानस्य परोतेस्तादरङ्् फट श्चतसर् २३८ 

दातुस्नेन हि द्छमन्तः साध्यहीनः प्रतीयते । 
(सम्प्रदानं च दाने ते विषः कमं दिसने ॥ २३९ ॥ 
वेषम्यं' सम्प्रदाने तु पक्चस्त्वेतद्विरूडता । 
प्रयते सम्प्रदान हि देवतानि मत्त तव ॥ २९६० ॥ 

दान्ते कमे दानं चत् , तस्य कीदक् फले मवेत् । 
पूवशङ्कितमनुमान ददह्ीयति विपय इति । हिमेति ध(शर्भिनिदश्षः 

अस्या हसाय वष्य रदहुस्यमभान याह फूड दुख तारगवच कडा 

म्लर् क्र प्रसत दत पात्न्ा क्रयाचल्लषत्वार्छसखाक्तदानवत् । 

ताद स्वावषय सम्प्रदान यार्क् फर सुख ताहटगव क्तः प्रसूत इत। 

तद् दूषयातं य एवमिति । दुषणान्तर माह विरुद्धतति । कथामस्यादे यादगिति । 
॥ २३४-२२७ ॥ 

तादकत्वमेव दरोयति विधिगम्येति । नथापि कथ विसेध इत्याह 
अदुःखति। तथा सति विधिगम्यफङरत्वे खत्यदुःखात्मकता फरस्य 
स्यात्, तत्तश्च दुःखविपरीतसुखसाधनत्वाद्विरुदडधतेति । दषछठान्तश्च 
साध्यविकल ह्याह न चेति । सम्पदानस्य स्वद्पं सुख कन्लस्तु महत् , 
समद्धिगुणसहस््नानन्तानि फङानीति स्सरतेरिति । # च सपक्ष यनेव 
हे तोाव्यी पिस्तदेव पक्षे ऽपि साधयितञ्यम् , इह च सम्प्रद्नतुस्यफटत्व 
सपक्षे कर्मकारकतुद्यफङत्वं तु पश्च विषयराब्दमान्रं त्वेकमथस्तु 
विपय पवति नाद्ुमानोपपत्तिरित्याह सम्प्रदानमिति वेपम्य मन्तेन । यदि 

तु सपक्षवव्पक्चे ऽपि सभ्प्ररानतुस्यफरत्वमेव साध्यते ततो विरुद्धता 
हेतोरित्याह सम्प्रदान इति । कथमिघ्याद प्रीयते इति ॥ २३८-२४० ॥ 

ततश्च दुःखफलत्वसाधन्ताय प्रयुक्तो हेतुः सुखफरत्व साधना 
दविरुद्धः स्थादिति दाडूते दन्ते इति । उभय कमैदचनत्वान्न वेषम्य 

[1 (ए 7. क ति 

(१) हिंसेति धमे निदेश इति पा० । 

१२ शत्यो 

0 



९७ स्यायरतर।कराखूयव्या ह्य सदिति श्धोकवातिके 

जपहोमादिदछ्ान्तात्परषीडादिवजेनात् ॥ २४१ ॥ 
चोदितत्वस्य हेतुत्वाद्िरुद्धाऽव्यभिचारिता 
शिहित प्रातिषिदत्वे घुच्काऽन्यन्न च कारणम् ॥ २४२ ॥ 
धमांऽधर्माववोधस्य तेनायुक्ताऽनुमानगीः। 
भनुभ्रदहाच्च धर्मत्वं वीडात्तञाप्यघमेता ॥ २४२ ॥ 
वदतो जपसीध्वादिपानादो नोभय भवेत् । 
करो शाता हृदयेनापि गुरद्ाराष्मिगाभिनाम् ॥ २४४॥ 

भूयान् घमेः प्रसज्येत भूयसी द्युपकारिता | 
अलुमानप्रधानस्य प्रनिषेघधाऽनपेक्तिणः ॥ २४५ ॥ 
हृदथक्रोकानं कस्माद् हां पीडामपडधतः । 
पीडातख्याप्यधर्मत्वं तथा षीडापपमेतः ॥ २४६ ॥ 
अन्थोन्थाश्चयमाप्नीति विन क्षाख्ेण साधयन् 
एवमादावशराखज्ञो म्टेच्छो नोद्धिजते क चित्त २४०॥ 
तस्थ नाऽघमथोगः स्यात्पूर्बोक्ता थदि कल्पना । 

मिति । दुषयति तस्येति । न हि हिरण्यादेदेयस्य कि चिदपि फर्म. 
स्तीति । दुषणान्तरमाह ज्येति । अभ्ीषोमायदहिसला छ-लकरी चोदित 
त्वाज्ञपादिवत् । 

किं चागमेकविषययोधमोधर्मयोरनुमानोपन्यासो न युक्त शत्याह 
विहितेति । कि च विषयानुरूपफलदायिवादिना परस्यात्मन चा पीड. 
ईनुश्रहनिबन्धनं घमोऽघमत्वमाधितम, ततश्च जपे सुरापाने च परो 
पकाराऽपकाराऽमावाद्धमोऽघमेत्वे न स्थाताित्याह अनुप्रहादिति । 

गारुदाराऽभिगमश्च धमः स्यादित्याह करोदतेति । यद्यपि गुरदास 
ऽभिगामी हद यक्रोश्मर्पमात्मनोऽपकारं करोति तथाऽप्युपकारभूय- 
सत्वाद्धमे पव भूयान् स्यात् । कि चा ऽनुमानप्रधानस्य मतो मते हद. 
यक्रोद्नमपि निर्निबर्धनमेव द्षीडाऽमावात्तन्निबन्धनत्वास्च क्रोश 
नस्येस्याह अनुमानेति । यदि हदयकोश्ारूपातपपीडावक्यादेवाऽधमेत्वम 
धममेत्वाश्च हदयक्रोश्चोपपत्तिरित्युच्यते, तत इतरेतरा्चय मित्याह पीडात 
इति । स्टेच्छादीनां च हदयक्रोश्चाऽमावान्नाऽघमयोगः स्यादित्याह 
पवमादाविति ! उपसंहरति तस्मादिति । 



च।दनाहूत्रम् ९ ९.१ 

तस्मादयुग्रहं पाड तद्भावमपास्य च ॥ २०५८ ॥ 
घमांऽधमाधिभिर्भिल्य स्यो विधिनिषेधकौ । 
क चिदस्था निविद्धत्वाच्छक्तिः क्द्धेण बोधिता॥ 

प्रत्यवायनिभित्तत्वे विधिना नापगच्छति । 
त्ाख्रेणन हि राच्तीनामावापोद्धापनक्रियाः॥२५०॥ 
विद्यमाना हि कथ्यन्ते राक्तथो द्रन्यकमणाम् | 
तदेव चेदं कर्मति शाखमेवाऽनुधावता ॥२५१॥ 
(0 (भे ¢ क ४५ 

हिंसादीनामधमेत्वं कथ्यते नाऽलुमानतः । 
'एवं ये निपुणं पराहुस्तैरप्येतत्परीक्ष्यता स् ॥ २५२॥ 
सुरापान।दिभिः श्युद्रः किं याति नरकः कृतैः । 
वेरथस्तोमेन वा किं स्यादविप्रराजन्ययोः फलम् ॥२५६३॥ 
पञ्चम्यामि्करणान्तध्यान्हे चाऽग्निहएेज्तः' । 
तस्माद्यथा कम यत्फलात्पात्त शा च्कम् ॥२५४॥ 

राण गस्वत तस्य तडईश्षस्यव तत् प्छम्। 

"हिसा चांराद्यादन्याया तस्याः प्रतिषेधजम् ॥२५५॥ 
प्रययवाया्थतान्ञानं" विधिनाऽन्यच्र वायते, 

के चित्तु निषेधप्रामाण्यदेव बिदितानासपि हिसानामधमेत्वमि 
च्छन्ति, तन्मतमुपन्यस्य ति क्व चिदिति येण । दकव हिसा तस्याश्च क्ष 
चिद् ब्रादह्यणादिविषये प्रत्यवायनिभित्तत्वश्चक्ति्निषेधेन बोधिता सा 
पुनर्विधानादपि नापगच्छति । न हि चाखं राक्तीनामावापोद्वापौ करोति 
विधमानशक्तिकथनमान्रे व्यापारात्, अतः राखान्चुखायदेवाऽस्मीषो- 
मीय्हिलाया अधमत्वं नानुमानत इति । आदिग्रहणमुपधानान्तरमि- 
त्वाद्यभिप्रायम् । तदिदमरतिप्रसङ्गापादनेन हुषयति एवमिति दयेन । 

उपस्तहरति तस्मादिति । यादृशस्य यद्िश्चषणवेश्िष्रस्य यत्फछं 
ताहशस्येव तस्फटं न स्वरूपेकयात्फलसङ्कर इति । 

नयु वेश्यस्तोमदेवेदयादि विशिष्टस्य कलस ।धनत्वावगमादन्याड. 
दास्य मा भृत्फलम्, न हिस्यदिति तु दिसामात्रस्याऽनथंफलरत्वं ज्ञातं 
न हिसनििन्चेषस्य) तत्स्वरूपं चाऽ्ीषोमीयाद्वध्यर्तीत्यतत आद हिषे. 
ति पाद्न्रयेण } कथमित्यत आह् विधिनेति । अन्यत्रांशद्वये ना बाय. 



९२  न्यायरनाकरास्वन्यारूयासहिते श्ाकवातिक । 

ज्ञानमेव च दाक्तीनां नाकापोद्वापन क्रियाः ॥ २५६ ॥ 

ज्ञायन्ते शास्चतस्तास्तु क्रषायद्न्यवास्थताः। 
ठ्थवस्थाः छशछाक्मद्ानां दषछायष्वाप कमसु ॥२५५७॥ 

आभन्नत्वेऽपे इरयन्तं खजः स्वस्थातुरष्वाप । 
रूपाऽगद् १ !हसाद् नदा ऽङ्गाऽनङ्कारतः ॥२५८॥ 

तथाप्धकफलछत्व चत् ]क्रयात्वाट्सचस्करः। 
यजित्वाद्याकेशेषाच चिच्रादिफलतुस्यता ॥२५९॥ 
भद् त्तन्न व्यवस्था चादहाष्धव माचष्यात। 

दधाना चाप सच्षाक्ाल्लद् च्यकचार्ताऽपवा र 

पुरुषाथः फल, तेन (१)नाऽनयोऽतः प्रतीयते । 
न च॑षु श्रयते (२)ऽनथा नषधान्न च कल्प्यते ॥२६१॥ 

ते तेन तत(३) उत्कषाछितो न दहिस्यादित्ति सामा्यनिषधो हिसान्त 
साण्यवलम्बत इति नेषामेवानथत्वमवगतं न हिसामात्रस्येति । यन्तु 
ज्ञापकं शाख न कारकमित्युक्तं तदचुक्ञायत पव । तदेतव्यवस्थितवि. 
षयं तेकविधमिध्याह् ज्ञानमवेति । दृटा च टोकेऽप्यभिन्नरूपस्येव कमेण; 
शक्तिमेदेन भ्यवस्थेत्थाह व्यवस्था इति । अथ तन्न भोजनस्यैकत्वेऽपि 
उपाधिरकतमेददेव शक्तिव्यवस्था तथा हिसाया आपे अङ्ञाऽनङ्गत्वष् 
तमेदाश्नरयणान्तव्यत्याह रूपाऽमेदे इति॥ २४१-२५८ ॥ 

तथा सत्यपि चेदेकफलत्तं हिंसायाः ततः क्रियात्वेन कत्वत्स्षी- 
सामदवमे धत्रह्महत्यदि क्रियाणां फटस्करः स्यादित्या तथापीति । 
यद्ध तु न क्रयाट्वनकत्व कत्वचन्तररूपक्रत्वमवतकफरत्व हतुरत्यु 

स्यत, तथाप याजत्वाशवदवाच्सज्ास्यदना वट्यफटत्वे स्याद 

व्याह यजत्वेति ॥ २५९ ॥ 

अथ तत्र यागव्याक्तमेदाद्यवस्था ईिसलायामपि तुव्येत्थाह भेदादिति । 
ननु विहिताऽपि हिसा किं नाऽनथो भवत्यत आह विधीनामिति । द 
श्यादीनां साक्षाव्परयाजादीनां व्यवहितः; तेन विधिरेवाऽन्थत्वपारिपन्थी- 
ति । प्रमाणाभावादपि ननथेत्वमित्याह न चेषििति । न च निषेधवश्चा- 
दछादपि कद्पयितु शदाकयते तदभावस्य दर्दितत्वादित्याह निषेधादि. 
ति ॥ २६०--२६१ ॥ | वा 

(१) चानाथा इति छि° पु०। (२) तेनाथ इति लि° पु°्पा०। 

( ६) तत उत्कारेतः सामान्धविधि्रकारनिपेध इति पाठः 
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© [] > 

न च तअ्रकरणस्थत्बाट्पुरुषाथः फट यचत् | 

कमापकारः कल्प्यस्तु टषटोऽटषछटे(ऽधथ वा पुनः॥२६२॥ 
कर्पनाव सरस्तत्र (ए)नाऽनथस्याऽनपेक्षणात् । 

© ® 9 ५ € ^~ 
कत्वथश्यापि सस्कारः पशानाऽऽरादुपाक्रया ।॥२६२॥ 

द्टैव त्ववदानानां निष्पत्तेः कशपच्तिता । 
[4 [ प © कर 

आभिचारेऽप्युपायस्था {हसा नाऽघमे उच्यते॥२६५॥ 
तस्मादनङ्कभूतायां हंसायामेतदुच्यते। 
उदका फलत्वेन रखयेनाद्ा न विधीयते ॥ २६५॥ 

क क 3 ~ क ¢ भ~ 

मावनाचिधिरप्येव फलांश दनिवतेते | 
किं च पुदषाथपरस्वे सत्यनथोऽपि करप्यत्त इति शाङ्ोत, न चत. 

द्रसिति प्रकरणस्थत्वाद्विव्याह् न चेति। क्छि नाम तहि पकरणस्थस्य फल- 
मत आह कर्मोपकार इति ॥ २६२ ॥ 

क्रतावेवोपक्षारकस्पनाऽवसरोऽनथेस्थ त्वनपेक्षितस्याऽवसखर पव 
नास्तीत्याह कल्पनेति । क्त्वर्थोऽप्यसे संस्कारो नाऽऽसदुपकारक 
इस्याष् क्रत्वर्थ इति ॥ २६३ ॥ 

संस्कारो ऽपि हदयायवदाननिष्पत्या ख्एाथो नं प्रोक्चषणादिवद. 
छा इत्याह ट्टेति । तदेवं निषेध्यत्वमङ्गीकु्वंताऽथकरस्याऽनशथफलत्व, 
क्रत्व थस्य पुरषाथरवं, संस्कार स्याऽथेकमंत्व, दश्छथस्य'ऽद एाथस्वमिति 
चतुष्टय प्रमाणविपरीत कषिपतमिति । प्व चाऽमिचारा्थे दयेनादाच. 
प्यज्कभूता हिसा नाऽघमेः, कि त्वनङ्गभुतायां फरांश्स्थायामेवाऽ धर्म 
त्वमिति तद्श्चणाथंमेव दयनादिग्रहणे नाङ्गहिसारक्चषणाथमित्याह 
अभिचार इति । 

यज्ञ क्छांश्चस्थापि चोदनालक्षणत्वाद्कावनान्त्गतत्वाद्वा विधेये. 
वेव्युक्तं तश्राह उदेशादिति । द्येनादौ हि विधीयमाने फरष्वेनोदहिदयते 
हसा, न त॒ सव वधायक, तवदव च तस्याश्चादनाटक्चषण(र)त्वम् 

तथा हिसा दथेनसाध्यतया क्ष्यत । न चेत्ता विधेयत्वम् । न हि 
यद्धिधिप्रमेय तर्य भिति विधेयलक्षणम्, किं तर्हि यत्राऽग्रचुत्तः पुरुषो 
विधिवश्चाच्वत्तत तद्धिधेयम् । नच फरस्य तदस्ति, प्विधितः प्रागे 
व तन्न रागतः प्रचचचारेत्यविधेयत्वम् । तथा भाचना्तिधिरण्यथादधिष 
1 पि 

( १) नानाथस्येति लि पु° परा} (२) चोदनालक्षणतयति पा०। 
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अतः स्वतो न घमेत्वं चयेनादेनौप्यधर्मता ॥२६६॥ 
फलाऽनथांनुबन्धित्वात्हूरेणो पचथते । 
निराकाङ्घ्चस्य चैकेन टषेनस्य न फलद्वयम् ॥२६७॥ 
तस्मात क्रिथान्तराद्ेवां हिसात्तोऽनथं उच्यते । 
फरतोऽपि च यत्कमं नाऽनर्थनाऽनुवध्यते ॥२६८॥ 
केवलप्री्तिहेतुस्वात्तद्धभत्पेन हीष्यते । 
नलु चेष्टाभ्युपायत्वात् इयेनादेषेमला भवेन् ॥२६९॥ 
फलं तावद्धर्मोऽस्य च्यनाद्ः सम्प्रधायते। 
"यदि येने्टसिद्धिः स्थादनुष्ठा नाऽनु बन्धिनी ॥२७०॥ 
तस्य धमेत्वसुच्येत ततः इ्येनादिकजनम् । 
यदा तु चोदनागम्य क्षाघोऽका्याऽनरेक्षथा ॥२७१॥ 
धभ; प्रीतिनिमित्तं स्वात्तदा दयेनेऽपि धर्षता 
यादि स्वप्रीतिदतुथः साक्षाद् उथवदहितोऽपि वा २७२ 

येष्ववतर्नन्यतः प्राप्तात्फलांश्चाद्िनिच्र्तः साधनेतिकर्तंव्यतांशयोरे 
वाऽव तरतीति तयोरेव विधेयत्व न फलस्येति । यत पवं फरस्याऽन- 
थत्वमतस्तवृ द्वारेणाऽनर्थत्वात् श्येनस्य न धत्वं नाप्यघर्मत्वं स्वरू 
पेणाऽनथेत्वाभाषात् फलस्याऽनथायुबन्धित्वात्तदृद्वारेण भ्यनो ऽप्यधर्म 
इत्यु पचयतद्स्याह अत इति । नन्वनथांनुबन्धित्वं चच्छयनस्योच्यते सा 
क्ादेव तदुच्यता केमुपचाराश्रयभेनाऽ$त अह निराकाडक्षस्येति । विहि 
तस्य तावन्न प्रत्यचायफर्त्वं युक्तम्, अभिचारेणेव श्ुनन निंयकाष्क 
त्वा दापि ननथकदपनम् , तस्माच्छषेनसाध्याद्धिखाख्पात् क्रियान्तस 
देवा$नथां न रयेनस्वरूपादिति । मा भृद्घर्मत्वं, घमेस्तर्दिं क्ष न 

न भवस्यत आदह फर्त इति । ताददयेव घमेत्वभ्रखिद्धारति चोदयति 
न्विति ॥ २६४--२६९ ॥ 

परिह राते फलमिति । इयेनः समरीहितसष शज्चुवधस्य साधनं सोऽपि 
परत्थवायस्पेत्येषा तावदथेस्थितिः धर्मश्चब्दाथेत्वं तु श्येनादेः कीदश्चमि 
ति रोकाऽनुसखारेण स्स्प्रचायं निर्णेतव्यं नात्राभिनिवेश इति । सम्भ्रघ। 
रणमेत्र द् शोचति यदेति अयेण । कायाऽकर्थेति । यत्केवङ1ऽभ्युदयनेमित्तं 

£ @ (र 

तत्काचबतरश्ानस्कायमात्त | 

पर॑नराप सादितदिसामदापक्रस्यास्चमेष्वेदचमातम्रप्रस्यस्य टवयानि 
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सोऽपमश्ोदनार्थः स्यात्तदा इयेनेऽष्यधर्मता' | 
यस्तु हिसात्वसाघम्याद्वाद्यवचोदनास्वपि ॥२५३॥ 
वदेदनथेदेनुत्वं तस्थाप्यागमवाघनम् । 
तमनादृत्य यो ब्रृधाद्यागददिरप्यखौ वदत् ॥२७२॥ 
स्वगादिसाघनाशाक्ति किधात्वाद्धोजनादिवत् । 
गीतामन्त्राथवादैथा करूष्यतेऽनथेहेतुता ॥२७५॥ 
प्रयक्षश्चुदिबाध्यत्वास्ताऽन्याथेत्वेन नीयते । 
शिष्यान्पत्यविरिष्टत्वात्सुच्वे दिकवा{क्ययोः; ।॥२७६॥ 
अशक्छश्यभयोः साम्पान्न सून्रेदिवत्यनुत्तरम् । 
प्राशुरपरेसख्यायाः फरमेतत्प्रकाशहयते ॥२७७ 

यरिविति । आगमा ऽनावृरे चातिप्रमङ्ख इत्याह तमिति। नञु विहिताऽपि 
हिखलाऽनथेदेतुरिति भन््रार्थवादेतिहासपुराणिभ्योऽवगम्यते । तथा हि 
भगवद्ध।तासु- 

भ्रयान् दभ्यमयाचन्ञाज्जानयज्ञः परतप । 
विधियक्ञाज्पयन्ञो विष्िष्टो दशभिशैणेः ॥ 

इति हिसायोगादेव विधियज्ञस्य निन्दा । तथा मन्ञवर्णोऽपि शवत्पश्चु. 
मोयुप्रज्ृतोरो वा पद्धिराहते, भश्चिमौ तस्मादेनसो विदवान्मुश्वत्वंहसः 
इति सञज्ञपनदेनो दश्चयति । तथा ऽन्यान्यपि वचनानि, अत आह 
गतिति । प्रत्यक्षया ,श्युत्या दिखाया विहितत्वात्तद्धिर्दत्वादेषामथं- 
वाद्माच्रत्वामेति । 

अन्न भाष्यकारेण “नन्वश्क्तमिद ` घूत्र' मिल्यथद्वयषिधो वाक्यमे 
दादराक्तिमाशङ्खय “तन्त वेदिकेषु न सूत्रष्विति"" (१)परिषहत, तदा. 
क्चिपति रिष्यानिति । एकस्य वाक्यस्याऽनेकाथेचिधावश्क्तिस्ताष्द्धद 
सुत्रयोस्तुख्याः । यदि परं सून्राणां अमाणान्तरावगता्थेत्वाचद्वशेन 
वाक्यमेद्ादिनापि व्याख्यानं न दुष्यतीत्युच्यते तदपि न युक्तम्, सत्रा 
णामपि शिष्यान्प्रत्यनवगता्त्वादिति । लमाधत्ते प्रागिति । सत्यम्, 

( १ ) नन्वराक्तमिद सूत्रमिमावर्थावभिधातुम्, चोदनालक्षणो धर्मो नेन्द्ियादि 
क्षणः, अर्थश्च धर्मो नाऽनथं इति । एक हदं वाक्यम् , तदेव सति भियते । उच्यते । 
यत्ने वाक्यादथऽवगम्यते तत्रैवम् । तत्तु वैदिकेषु न सूत्रेषु । शा० भार १-१-२। 
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खेषु दनय युक्तया गतिरेषापि युञ्यते । 
नस्मादावतते सूच तन्त्र वा राकस मेदतः ॥ २७८॥ 
एकदे शाऽलुमानाद्ा दरे सञे परिकल्पिते । 
इतरेतर सासीप्यादेलावेव परस्परम् ॥ २७९ ॥ 
करूप्पेते वाक्यदोषाय नाऽन्याऽवयवकल्पना । 

दिष्यान्परव्य(र)विद्ोषः उयाख्यातृसिसत्ववगता्थैरनया युक्तधा प्रमाणा 
न्तरावगताथेतया वाक्यभेदगतिरपि कथं चिद्यज्यते क्तम, दर्ता 
{ह पारेक्लख्या सति सम्भवे वाक्यमेदादिढोषाणां वजन नास्तीति त 
त्फ परकाश्चि्तमिति । यत पवमतः सकलमेव सूजरम्थद्वयप्रतिपाद्नाय 
द्विरावत्तनीयमिस्याह तस्मादिति । अत्रैक सूत्रं चोदनालक्षणो घर्म द्ये. 
चस्परम् , इलरदर्था धमे इट्येवम्यरम् । पुचे्नाऽथग्रहणमुत्तरसृत्रसिद्ध- 
त्वादञुवादः । उत्तरत्र चोद्नाटलक्षणश्छब्दः पूर्बोसिद्धत्वादनुबादः । 
प्रकारास्तरमाह तन््रगिति। धप्रेण्द नर््ाख्चरितिमित साभ्यां प्रस्येकमसि- 
सम्बध्यत, विध्यज्चुवाद्ाधयणात् 1 पवं द्याच्च्तिदोषो नातीव भविष्य 
ति, सव्यप्यथद्कयनिमित्तवाकयमेद । तदयं सुत्राथेः। यथ्चोदनालश्चण 
इत्यनूद्य स धमे इनि विधीयते ततो योऽयं घैः सोऽथ एव नाऽन्थं 
हति ॥ २७० -- २७८ ॥ 

भाष्यकारण मनेन्नयोरव वाक्ययोरिमाव्ेकदेश्चा(२)'"विति वदता 
छबद्धयमव किपत, तह देयति एकदेशेति । अथां धमं इत्येक सुत्रम्, 
अपर चाद्नालश्षण इति । अस्य साकाङ्कत्वाद्नन्तरवुत्रागतो धमेश्च 
व्वा.ऽवुपङ्गण तदेकरेरातयाऽचुमीयते, चोदनालक्षणो धमे इति । नन्वे 
वमथा धम हइस्यज्नाऽसोद्नारक्षणस्यापि धर्मत्वं चोद्नाङश्चणो धर्म 
श्त्याऽनथस्यापि स्यादत आह इतरेतरेति । भथा घम ह्यतो धर्मशाब्दो 
ऽयुषज्यमानोऽन्तर्णीताथं पवं चोदनालक्चषणसुत्रेऽनुषञ्यत, न तद 
नाद्रेण स्वतस् धप्रेपद्मकयवतर्येन फदप्यते, तादशस्याऽसन्निहित 
त्वात्, तनाथस्वविषशिषट पव चोदनालक्षणो ध्मे।ऽर्थोऽपि चोदनार 
क्षणत्वविरि् एव घमा न त्वविशिषए इति न कथ्िरोषः । 
मी 

~ व "ण्न स = भानि मोकामा क ०० 

( १ ) प्रत्यविशिष्ट इति पा० । 

( २ ) भन्यतोऽवगतेऽ्ं सू्रमेवमथमिदमित्यवगम्यते । तेन च एएक्रदेश सत्यते 
इति सूतम् । तत्र भिन्नयोरेव वक्ययोरिमवेकदेशावित्यवगन्तन्यम् । अथव।ऽथैस्य सत 
ध।दनारक्षणस्य धमच्वमुच्यते इत्येकाथमेवेति । श।° भा० १-१-२९ । 



चोदनाूत्रम् २ ९७ 

विद्िष्ाथोऽनुबादित्वादथ वेत्यपि भा षिते ॥ २८०॥ 
वाक्यभेदः स एवेति संज्ञालन्तरत्वसुन्तरम् । 
अथं वा प्रच्युपादान सज्ञालक्षणचञ्दयाः ॥ २८१ ॥ 
तन्त्रं छचणश्ब्दो घा वाच्यो धवमाऽथशब्दयीः 
धम सामान्यतः सड प्रमाण कथ्यत यदा ॥२८२॥ 

घर्तमेव लदाऽथेत्वं किमथे पुनरुच्यते । 
योदनालक्षणत्वस्थ घमं प्रति विघथला ॥ २८३ ॥ 
छभ्यतेऽथाँनुवादेन संशयो ह्यन्यथा भषेत् । 
तथा च येऽप्यनथस्थ साधनत्येन कर्षिताः ॥२८४॥ 
निचधेस्तऽपि घमाः स्युश्योदनारक्षणत्वतः | 
लस्मादथाम्वारल्यागादकाथस्महण यथा ॥ ५८५ ॥ 

अथ षा §ऽथस्य सनश्चोदनालश्षणस्य धमत्वसमुरख्चत इति पका 

धमव "हति भाष्यं तदाक्षपति विरिति । विरिष्टाचुवदेऽपि दिवा- 
कयसदो ऽस्त्यचति । तस्मात्पृर्वाक्तमव ध्मपदतस्त्वं वाक्यभेदस्यो- 
तरमित्याह इतीति । सन्ञाराब्देन धर्मपदसुस्यते । अथचोदनः!ठक्चषणश्च- 
ष्दयेर्वे तराभ्यां तन््रसम्बन्धो वाच्य इत्याह अयमिति । अथ प्रस्युपाद्ा 
न मिस्य(१)थपदे नाभयः सम्बन्ध इत्यथः । सृत्राथश्य धमपदतन्जत्व 

वहशयितध्य इति । चोदयति धमे इति । चोदमारक्षणाऽयुचादन धमः 

त्वाधधावनथस्यापि चोदनाङक्षणस्य सद्धाघात्त द्याचुत्तयऽयक्दथश्र 

हणम् , धमाश्नुवादे तु चादनाश्चषणत्वावघां घमस्याऽथाऽज्यामिचा- 

रादावक्षणम्थग्रहणमनथकामात। 
पारहटराति चादनति । सत्यमस्या बखनन्यक्तावावेशषणमथपद् नि 

त्याऽयुकादोऽस्तु तथापि नाऽनथंकम् । अथाऽजेवादबलनव ह चमा 

ऽनुषादेनेव चोदनाखक्चषणस्वविधविरतोय वचनध्याक्तरभ्यत, अन्यस्या 

पृचोाक्तवाकयभेदप्रसङ्गान्नित्यप्राप्त्यमावाद्धध्यञचदाऽचुपपक्तः तदः 

भषे तु चोदनालक्षणो धम हत्येताचति सूत्रे दयारप सस्भच्ात्छश्चयः 

स्यात् । ततः को दोषोऽत आह॒ तथा चेति। दयसम्भवे हि चाद्नाल 

क्षणाऽनवादेन घमेत्वर्विघरपि परेगह्येन, तथा च सत्यसति चाथ 

पदेऽनथंस्थापि धमेस्वं स्यादिति । तर्माद्वचनव्यत्तयन्तरपरिभ्रहेणा- 
न 

( १) भित्यथः पदेनति पार । 

१३ श्छो° 



९.८ न्या यरन्नाकराख्यव्यार्यास हिते श्ोकवातिके 

रभ्यते वचनव्यत्तया सा स्यादथानुधादतः। 
विश्छोखणाद्धिना चैतद साप्रथ्यकास्तिम् ॥ २८६ + 
कथधघते नाष्यकारेण फलं हिखःदिवजनम् ॥ 

इते चोदनासूत्र द्वितीयम् ॥ 

तस्य निमित्तपरी्ः(१) ॥ ३ ॥ 
"प्रतिज्ञाख्यलतिरेक्तेण माष्यकारेण यद्यपि 

ऽनथेस्य धमेत्व परिह तैमशघ्रहणमित्याह तस्मादिति । अथादुवदेन दहि 
सा वचनव्यक्तिः सिध्यति । यथाथराब्दाऽपरित्यागेनेकाशं वाक्यं भव. 
त, साच धमरासुवादनं छक्षणचिधिरिति नियमे(र२)पवाऽन्यस्यांवा 
केयभदापत्तः । तस्मात्तत्सि्यथमथशब्दो ऽञुब। दभूतः प्रयुस्यत इति । 

वद्यव्राज्न वचनव्याक्त. क्रथ ताह भआष्यकारो "'ऽनथां धमे उक्तो 
मा भदत्यवमथग्रहण' मति दिशषणत्वमथश्ब्दश्य दश्चयस्यत आह 
विशेषणादिति । नेदं विशेषणत्वकथनं विनैव विदाषणाद्यशब्दसामथ्यका 
रितिमिद् हिसादिनजनन फर भाष्यकारेण कथ्यते तद रेनेव हि वच नउय- 
तयन्तर्पारग्रहाद्धिलादानां धरमेखेन वजेनं छञ्यते, तद्भवे तु चोदना 
लक्षणाऽचुवादेन धमधिध्ररपि सम्मवाद्धिसलादीनामपि धर्मत्वं स्थादिति। 

अथ वेत्यादि भाष्यं थद्ग्क्षिप्त तत्समाधान चरा इद विशेषणाद्धिनेति । 
अयमथ.-। नच्ाय वशिषटायुवाद उच्यते) 1 ताह विनच वह्षणाद् 
यपद्सामस्यक्रारत यत्फर वचनव्याक्तावशषपारेप्रहद्वारण 1ह सादि 
वेजन तदे वेद मुच्यते । वचनच्यक्तयन्तरपरिग्रहार्थम्रथ वेत्यादिभाष्यमि- 
ति याचत् । अय च माष्याथे' । अथस्य सतो यद्धभत्वं तच्चोदनारक्ष 
णस्यत्युच्यन इति । अथस्य सत इति नित्याऽनुवादताम्थश्ब्दस्य 
द होयतााने ॥ २७९२. ॥ २८६ ॥ 

इति श्वीपाथसारयिभिश्रविरचिते न्यायरनकरे द्वितीय चोदनासूत्रम् । 
~~ - --- *-५ कर अनला 2.9 ---- -- 

तस्य निमित्तपरीष्टिः | 
'उक्तम्रिद्मस्माभिश्योदनानेमित्तं धर्मस्य ज्ञानचिति तत्प्रति 

कामाचणाक्तम्' । (शा.मा१. १.३ ) इत्ति भः।ष्य तदयुक्तम्। चोः 
दना हे भूत'"मित्यगद्ना युक्तेरपि दशितल्वरादन आह प्रतिङ्ञेति सा 1 

१ 9 तस्य, धमविषयकृततज्ञानस्य निमित्त कारणं तस्य परीष्टिः परीक्षा यु्कि 
पूवैकसाधकतककरूपकैचारः । कतेन्य इति रेष. । खु० । ( २ ) नियमेवेति पाठः 



निपि्तदुवभ् । परत्यकषसत्रपर् ४ ४. 

वक्ष्यमाणा स्ञ्पक्षस्य खुक्छः पूवे नदाशता ॥ { ॥ 
प्रतिज्ञाम। च्मित्येतजेभिने मतन्खुच्यतेः 
बुत्तिकारोऽधिक अपि मुतादि दारमन्नषीत् ॥२॥ 

इति निमित्तसूत्र तृतीयम् ॥ 

स्त्स॑परयोगे परुष्सयेन्दरियाणां बुद्धिजन्म तत 
प्रयक्षमनिमित्तं वियपानोपलम्मनतात्१)॥ ४ ॥ 

वण्यते सूच्रनेद्न यन भत्यक्ललक्षणम् । 
तेन सुल्रस्य सम्बन्धो चाच्यः पू्वप्रतिक्चधा ॥ ९॥ 

घ्लणस्थाऽभिष्रानं तु कनां केनोपयुञ्यते । 
कभ$ एदा 20० धिनो रेके भैिकाकणिन 

न । पारहारान्तरमाह वर्तति । भतन्ञाताऽथसाधनाय युक्तिर्पास्छाद्व 

वक्ष्यते, पूव तु भूतादौ सामथ्यकथनद्वारेण प्रतिज्ञाताथेंष्य (२) सम्मा 

वनामात्रत्रधिकमुक्तं न साधनम् , अतः स्वासिप्राग्ेणाऽप्युपपन्न प्रति 

ज्लामन्राठसधानामति ॥ १॥२॥ 

इति त्रतीय निमित्तसूघ्नम् । 
(म 

सत्प्रयोगे पुरुषभ्योद्िवाणां बुद्धिजन्म तत्रत्यक्षभानिः 
पित्तं विद्यमानोपरुम्मनत्वादिति । 

भवदासेनेतध्सुत्नं द्विधा कृत्वा “लस्छप्रयोगः इत्येव मादि ^तत्परत्यक्च'. 
मिदेवमस्तं प्रत्यक्चषलश्चणपरम् , "अनिमित्त मिस्यादि च तस्य धमे प्रत्य 
निमि्तस्वपर उयाख्यानम् , तदुपन्यस्य दुतयति वण्येत इति ॥ १ ॥ 

न केवलमसतङ्खनिरनुपयोगोऽपीत्याह रश्षणस्येति । यंशा हि पूवे. 
प्रतिक्षा चोदनैव, प्रभाणपरेवति च। तज्ज कर्म्नते लक्षणोपयोगः 

चास बाऽस्मिन् क्ोपयोग हति । लक्षणं च कथयन् किसित्युमा- 

( १ ) पुरुषस्मन्द्ियाणां सति, विद्यमाने विषये सप्रयोगे सति यद्. बुण्या ज्ञानस्य 

जन्म तत् प्रत्यक्षम् । इद्र यत् प्र्यक्षं तद्धमन्नाने ऽनिमित्त, नात्ादकम् । प्रत्यक्षप्रमा 

साध्नीभूतानीन्धियागि धर्मध्रमां न साधयन्तीति फलितम् । तत्र हेतुमाह--वि्यमानस्य, 

वृसमानस्थैव वस्तुन इन्धिरुपकम्भात् । भमस्य श्ञानकलेऽपत्वेन इन्दियाऽयोग्त्वा- 

दिति भावः । सु०। ( २) थेमात्रस्येति पुस्तकान्तरे । 



१०० न्यायरनाकराख्यन्याख्यसहिते शछधोकवातिंके। 

+किम्थं चाऽनुमानादेखक्षणं नाच्र कथ्यते ॥ २॥ 
न तावद्प्रमाणत्वे तषां नाप्य(र)श्षबुष्डिषु । 

दछाक्यते ऽन्तमेतिव॑क्तं नच लक्षणतुल्यताः ^ ३॥ 
न चापि सिडिरेषां स्यादथाोत्प्रत्यक्षलक्चषणात् । 
न हि तत्पूर्वकं स प्रमाणमिति निखितम् ॥४॥ 
प्रयक्चलक्षणाक्तिख नाऽचुमान।देरश्चषणात्। 
विना न सिष्यतीस्येवमथाचेपो न युज्यते ॥ ५ ॥ 
तदेतत्पूवैकत्ये धीन च त्युक्षणाद्भवत् । 
तदुक्तेवोऽनुभानादि क्षिं न स्यात्तदपूवेकम् ॥ ६ ॥ 
न च लक्णसेदृस्य खदूपयत्तयोरपि । 
प्रत्यक्षक्षणदेषां कथं चिदबधारणा ॥ ७॥ 
प्रसिद्धत्वाद् व च्त्वं प्रत्यक्षेऽपि प्रसज्थते। 

नादेेक्षणं न कथयति, न दहि तषामध्रामाण्यम् , नापि पर्यक्षान्तमी 
वः । तदनन्तभावादेव च न लङक्षणमन्येकम् , अतस्तेषमपि पृथग्ब. 
कथ्यं छक्षणमित्याह किमथमिति साद्धंन ॥२॥३॥ 

स्यादेतत् , पत्यक्षकश्चगोक्तावथोदितरेषा तत्पूवैकचमेव लक्षणमुक्तं 
भवतीति; तओाह न चतत । एषां न लक्षणस्य सिद्धिरित्यथं इति । कथ 
न {सिद्धिरेत्यत्त आदह न दैति । अतिव्य(पकमिद् टक्षणमप्रमाणेडपि स्तर 
स्याद भावादिति । न चाऽऽक्षपो ऽपि सम्मवति, विनाऽपि तेन प्रत्य. 

क (५, 

श्चषरूषश्चणापपन्तारत्यहि म्रत्यक्षेति ॥ ५॥ 

कि च तत्पूचकत्वमपाति तेषां न प्रत्यक्षखन्षणन।ऽवगस्पते किमु 
तस्य डखक्षणत्वासत्धाह् तदत । सनपपच्धमताच&षप तत्पृवेकत्व माक्षिष्ये 

त \ बिपसतमापे ।क न स्यादेत्याह तदिति ॥ ६ ॥ 

सिध्यतु वा तेषां सामन्वतस्तत्पृवक्रत्वप्र्) यस्त तेषामवरान्तरछ 
क्षणभद्ः स्वरूपसयत्ता वा तत्वं न प्रत्यक्षछन्नमेनाऽबधायतं इत्ति 

वक्तव्यमेव तेषा ठक्षमामेव्याह नचेति ॥७॥ 

अथ काक्रप्रसिद्धत्वाच्तेषं क्षणं न वक्तव्यं ततप्रल्यश्चेऽपि स्यादि. 
त्याह सिद्धत्वादिति । तेन बहु(रोपमणेष्ु यदेकस्य छक्चषणक्ररणं तदित. 

( 9 ) अबुद्धिषु इति कि पु पा० । ( >) बहु इति प।* । 



मत्यक्षप्रत्रम् च १०१ 

तनाऽन्यपरिसंख्यायं सृच्रं मूढेन वोच्यते ॥ ८ ॥ 
न त्वकं लक्षयेदेषु बुद्धिं कथस्न । 
सस्मवत्येक वाक्यत्वे काक्यभेदश् नेष्यत्ते ॥ ९ ॥ 
न चाप्येतन सुजेण प्रत्यक्षं लक्ष्यते स्फुटम् ' 
तदाभासे ऽपि तुल्यत्वात्" खभ्रज्ञ।नै(१)कव्जनात् १०॥ 
तद्धी न्द्िथाथंसम्बन्धव्पापारेण(र२) विना भवेत् । 
केन चित्संप्रयोगे तु ज्ान्त्यादि स्थान्ञियोगतः ॥९१॥ 
ग्राद्यणाऽन्येन बेत्येतच्कतं नैव विद्ोषणम् । 
सप्रथागस्य यन स्यादद्धशवा वक्ष्पमलाणवत् ॥१९॥ 

अस्ामस्य च नल्व्स्य ब्न्तक्ारण खञ्लण | 

तत्संप्रयो गहत्येवं पाठान्तरस्युदाद्तम् ॥ १३ ॥ 
परिसलख्यां वा मूढतां चा सृन्रकारस्य गमयति; न ह्यन्यथेकस्य जक्ष 
ण युक्तमित्याह । तेनेति ॥ ८ ॥ 

वाक्यभेदश्चेकवक्यटवस्लम्भवे न युक्त द्त्याह सम्भवतीति ॥ ९. ॥ 
छक्चणमपिं चेतदाभासक्सङ्कतदयुक्तमित्याह न चेति पाद्च्रयेण। 

अस्यस्पं चतदुच्यते तदाभासेश्ु तुख्यत्वादित्ति, स्वप्रश्चानमेक वेधे 
त्वा सर्वे्वाभासष्वयुमानादिष्ु च तुद्यामिद्ं लक्षणमित्याह स्वप्नेति ॥१०॥ 

कारणमाह तरद्धाति । स्वपरन्नानमेव दीन्दिवाथेसमस्बरधाद्धिना भवति, 
तदतिरिक्तं तु सर्वमेव अन्त्यादि केन चिदयेनेन्द्रियस्थ खम्प्रयोगे स- 
व्येव भवतीत्यस्त्येव।ऽतिव्यासिः इन्द्रिवाऽथलस्बन्धसहित्यं बाह्छेन्द्रि. 
य विषयम् , आस्मेन्द्रियसन्निकषस्य ख्वेत्र सत्वादिति ॥ ११ ॥ 

ननु ग्रह्यिण स्तप्रयोगे लक्षण, तथा च वक्ष्यति चत्तिकारः “यद् 
भासं विज्ञान तेन सस्प्रवोग ईति । न चासावनुमनादिषु रन्तौ षा 
ऽस्ति, घुमादिद्युच्यादिं संयुकेन्द्रियवहषादिरजतादिषु उपज्जायमान- 
त्वादतो नाऽतिष्यातिरित्यषह् ्रद्येगेति । सम्ध्रयोगमज्रमिहोपात्तं न भ्रा. 
ह्यविशेषणं वक्ष्यमाण इव इचिकारमते व्यस्तेन तच्छब्देन, अतोऽस्त्ये. 
वाऽतिन्यात्िरिति ॥ १२॥ 

यत पव यथाबरिथत्तं सूत्र लक्षणायाऽसमथंमत एव चुन्तिकारेण 
तत्छम्प्रयोग इति पारान्तय्मुदाहयतमित्य।ह असामभ्थेमिति ॥ १३॥ 

( १) घमन्ननेति लिन पु*५।०। (२) संयोगन्यापारेणेति पा०। 



१०९ न्यायरनेकराख्यन्याख्याम हिते श्धोकवातिके । 
(१ < 9 ॐ (9 तेनान्येनापि संयोगे चक्षुरादेषेदुल्थितम् । 
विषधारऽन्तराङिज्ञानं तत्प्रत्यक्षं परसञ्यते ॥ १२ ॥ 

सत्संप्रयोगनिर्देश्ो व्थशेदेतदेव हि ¦ 
प्राततेपाद्य परस्धापि लक्षणाऽसिद्धिरेव च ॥ १५ ॥ 

@ $ © 9 ९ ~~ 

स्वग्रादौना निब्न्तिवा फलं तस्व मविष्यति | 
तस्माद्धिष्यनुवादित्वं नाऽलुक्ते छश्चषणे भवेत्त् ॥१६॥ 
तेन नैषा चचोव्यक्तियत्मतीन्द्रियसङ्कते । 
{विज्ञानं जायते तस्य प्रत्यक्षत्वं प्रतीयताम् ॥ १७ ॥ 

9 ऋ, = ५९ । चै, + 

प्रत्यकं थज्ञने सिद्धं तस्येव धमेकत्वतः । 
विद्यभानोपलम्मत्वं तेन धमऽनिभित्तता ॥ १८ ॥ 
एवलक्षणकत्वं च न स्वरूपवियक्चथा । 

उपसहरति तेनेति ॥ ९७ ॥ . 
ननु येन केन चित्सप्रयागर सवेज्ञानस।धारणत्वात्तदुपादान- 
९ भ (4 भ क क (न ७ + मनथेकम्, अतस्तदुपादानादेव ब्राह्यविश्ेषणसिद्धिरिति शङ्कते सत्सं 

योगेति । दुष्यति एतदिति । परस्य छक्षणं दूषथताऽप्येतदेव पतिपा- 
घम (र)व्यसिखारद्धिशोषणोपादानमप्यनर्थकः लश्चणं चातिव्यापत्वाक्न 
सिभ्यतीति। न ह्यनथकत्वमत्रेण बाचकमन्तरेण प्राह्यविक्षेषणासिद्ध- 
रिति स्यादैव रश्षणस्याऽतिष्याक्षिरिति ॥ १५ ॥ 

स्वभ्रादिव्याच्युच्तिफलत्वाद्भा नाऽन्थंक मित्याह स्वरेति । आदिश्चाब्देन 
भूतचिन्तादेक ृह्यवदतिं । तस्मान्नास्मिन् सूत्रे लक्षणमसुपात्तत्वाद्ि- 
घातुमन्ुवदितु चा शक्यमित्याह तस्मादिति ॥ १६ ॥ 

ये च छक्षमाुवादेनेवाऽनिमित्तपरं घुच्रमिति मन्ण्न्ते तन्ञिरासा. 
थमदुवादनिराकरणम्., न हयचुक्तस्याऽयुवादो ऽपि सम्भवतीति । तस्मा 
भेष वक्ष्यमाणा वचनन्यक्तिः सृ्स्येत्यु पसह रति तेनेति ॥ १७ ॥ 

क। तरहत्यत्त आह् प्रत्यक्षमिति । यह्ोकप्रसिद्धं पयश्च तस्य सरत्छप्र- 
यागजत्वथमंयोगाद्धियनानेपरम्मनत्वम् तेन धमै मविष्यत्यस्य अ 
निभिचतेति ॥ ९८ ॥ 

नलु भाष्यकारेण ^श्र(र)त्यश्चमनिमित्तमेवंखक्चषणकं हि तच्" इति वद्. स 
( १) अ्तवेज्ञनसाघारणत्वादिति पाठः क्वचित् । 
( २ ) इद परीक्ष्यते । परत्यक्षं तावदनिमित्तम् । छि कारणम् १ एवंरक्षणक़ं हि तत् । 

शा. भा. १-१-५४. 
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एवं खिङ्खकमित्येतद्भाष्यकारेण वण्यते ॥ १९ ॥ 
योऽस्ति तन्न धर्मोऽथ चिद्यमानोपलम्बनम् । 
तस्मात्तेन प्रसिद्धेन गम्यताभनिभित्तता ॥ २० ॥ 
प्रत्यक्षस्वमदो हेतुः राषदहेतुप्रसिडये । 

ता लक्षणाऽदुवादो दद्गातोऽतः कथमनुवादो न सम्भवतीत्युक्तमत 
आह एवमिति । न प्रत्यक्षस्वरूपवपेश्चमेवंखक्षणकत्वम्; न प्रत्यक्चस्वरूपं 
तेन ठश्ष्यत इति लक्षणवाचोयुक्तिः, किं तु ध प्रस्यनिमि्तत्वयेन लिः 
देन टक्ष्यते तद्क्चषणक परत्यक्चमित्य्थं इनि ॥ १९॥ 

कि तल्निङ्गमत आह यत इति । (तस्येव धमेकत्वतः' दतयुक्तेन सत्सं. 
प्रयोगजत्वन हेतुना पक्िद्धो विद्यमानोपलम्मनत्व नाम भरत्यक्षस्य ध. 
मोंऽस्ति, तस्मात्तेन प्रस्िद्धन!ऽनिसित्तता गम्यत इनि भाष्याथः ॥ २०॥ 

सत्संग्रथोगजत्वस्येच कुतः खिद्धि(रित्यत अह प्रतयक्षत्वमिति । तदे. 
ते अयः प्रयोगाः, प्रत्यक्चमनिमित्तं विद्यमानोपदम्मनत्वाद्, विद्यमानो. 
परम्भनत्वं च सत्सप्रयागजत्वात् , सेत्सप्रयोगजत्वं च प्रत्यश्चत्वादिति । 
सत्तं प्रयोगजत्व भविष्यहुष्टथनुमाने मेचेन्द्रियक्षयोगज्ञेऽपि सम्भवाद् 
नैकान्तिकं न विध्यमानोपरम्भनत्वं साधयितुमरमिति चत्; न, अस 
व्लंप्रथोगजत्वातं; वत्तमानवचनो ह्ययं सच्छन्व्ः, स च संप्रयोगसमा- 
नाधिकरणः, तेन वनत्तेमानात्सथयोागाधजञज्ञान जायते तत्सस्घप्रथोग. 
जम् । न चवंभाषो ऽचुमानस्यारिति, तद्धि संप्रयोगे लिङ्गक्षानात्पादनन 
निनवन्तव्यापारे पञ्चाद्िङ्गक्षानेन जायते, अतो न सत्संप्रयागजमिति ना. 
सिति व्याभिखारः । तर्हिं भवद्रासपक्षेऽपि रक्षणस्याऽबुमानादाषतिव्या. 
तिने स्यात् । स्यादिचि ब्रूमः। तेन हि सच्छघ्दः संप्रयुज्यमानवचनो- 
व्याख्यातः, खता संप्रयागः ससप्रयग इति । अदुमानादिकमपि ख- 
तेव लिङ्गादिना इन्दरियस्ेप्रथोगाज्ञायत हति भवत्यतिव्या्ि. । यदितु 
सोऽपि खच्छब्दं सप्रयोगविद्चषण व्याचक्षीत ततः पीतशङ्खादिविषयेषु 
परत्यक्चामासेष्वतिष्यासिवेक्तवया नाऽनुमानादि ष्विति । 

नच्च प्रत्यक्षमनिभित्त विध्यमानोपरुस्भनत्वातत, विद्यमानोपदम्भ 
नत्वे च सत्लप्रयोगजत्वात्, सत्सं प्रयोगजस्व च प्रत्यक्चत्वादिव्युकते को 
इश्(न्तः । न तावत व्रत्यक्चम्, पक्चसपक्षयोरेकत्वाभ्योगात् । नाप्यप्र 
व्यक्चम् , तत्र प्रत्यक्षत्वस्य हेतोदेशंयितुमराक्यस्वात् । प्रसिद्धं चास्म. 
ददि भ्रव्यक्षस्य वि्यमानोपलस्भनस्वं सच्छप्रयोगजत्वे, घम प्रति अनि. 



क 

१०४ न्यायरत्राकरास्यन्यास्यासदहितेश्छाकवा्तके ! 

अरसमदादो प्रसिद्धस्वाश्योग्यथमखिधीथते॥२१॥ 
प्रकुेन च सम्बन्धः कोषाऽप्रामाण्यदक्नात् | 
तदप्रामाण्थसिदटिश् सम्बन्धादरनीक्षणात् ॥ २२॥ 
चाक्यमन्याप्रमाणत्वमिति सुखेन पञ्यत । 
न च पयेतुथोगोऽन्न छक्चषणाऽनुपयोगतः ॥ २३ ॥ 
न च न्यूनाऽतिरेकादिप्रसङ्ञो लक्षणं प्रति) 
खवेथा खोकासद्त्वाद्धर्मोऽय तावदिष्यते ॥ २४॥ 
ततश्च खंगत्रष्णादि न प्रत्यक्ष परसञ्यते। 
अनिभिनप्रसङ्खस्तु तस्यापि न ननिवाथते ॥ २५ ॥ 

मिष्लत्व च, अतोऽदो सिद्धसाध्यता स्यादत अह अस्मदादाविति। यत 
पवास्मदादो सिद्धं भत्यक्चस्य सत्सप्रयोगजत्वादिकम् , अत पव सिद्ध. 
सखाध्यतापरिहाराय योगिप्रव्यक्चाथमवदमनुमानम् । आस्मेश्च पत्यश्चधि. 
रोब पक्षीरृते ऽसमदादिभ्रनयक्ष् इषठान्तः \ तन्न हि प्रसिद्धा भत्यक्ष्वदेः 
सर्सप्रयागलजत्वादेना व्याप्तिारात ॥२९॥ 

न च टक्षणपक्षवत् प्रकृताऽसंगतिरिस्याह प्रकृतेनेति । शेषाणां शब्दा. 
 तिरिक्तानामप्रामाण्यन चोदनेषेव्यस्यांरास्य साधनादिति । ननु प्रत्यक्ष 
स्थेवाऽजाऽ्प्रामाण्यसुच्यते नान्येषाम् , सत्कथं दाषारप्रामाण्यमत बाह 
तदिति । प्रत्यश्चग्रहीते हि धमे तत्तंबन्धः सादृश्य चाथान्तरस्य शाक्यते 
ग्रहातु नान्यथा । सेन पल्यश्चाशनामत्तत्वकथनादद तन्मुखं प्पवाश्भरा 
पाण्यासद्धासात ॥२२॥ 

ननु टक्षणपश्चे चथा तेषामपि लक्षणे बक्तम्य तथा किमिति तेषा 
भाप सू्रणक्ाभनामचत्व नोच्यत ऽत आह इक्यमति' प्रत्यश्चाभनाम 

ततयेव तेषामप्यनिमिन्तत्वं शाकयमवगन्तुर्मिति न सूत्रे निबद्धम्, ख 
क्ष्णं तु भ्रत्यक्चषलक्चषणादसिद्धत्वाद्वक्तभ्यामति । यश्च रश्चषणादुपयोगे(१) 
पयेचुयोगः यश्च न्यूनाऽतिरेकादिदोषः सं सर्वोऽपि लक्षणाऽनङ्गीका 
रेव परिहत शइत्याह न चेति । नन्वनिनित्तत्वेऽपि सत्संप्रथागज्ञं भ्रत्य. 
श्चभित्येवोच्यतऽताऽस्त्येवाभासेष्वतिभ्रखङ्ोऽत आह स्वधेति! न ह 
यदेवविधं तत् भत्यक्चमित्युचख्यते कि तु यत्प्रत्यक्षं वदेवरूपत्वादनिमि. 
तमिति । अस्ति चाऽस्याये धर्मो लाकसिद्धो यद्यन्यदपि तथाधिधघम 
र्त श्रृगवेष्णादन्ञान तदापि मवत्वानामत्त न तु तस्य प्रत्यक्चत्वाप. 
{चाराते ५ २३॥ २५ ॥ 

( १ ) चुपयोगपरयनुयोग इति पा० । 
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अताताऽनागतते ऽप्यथ सूक्ष्मे व्यव हिते ऽपि च । 
पर्यक्षं योगिनाभिष्टं केशिन् सुक्तात्मनामपि॥ २६ ॥ 
विद्यमानोपलम्मत्वमसिद्धं तच्च तान्प्रति | 
भाविष्यत्त्वस्व वा हेतोस्तद्वाद्यव्यभिचारिता ॥ २७ ॥ 
मा भूताभिति तेनाऽऽह लोकसिडं सदित्यम्' । 
न छोकव्यतिरिक्तं हि परत्यक्षं योगिनामपि॥ २८ ॥ 
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विद्यमानोपरुम्मनम् । 

(9 य दुक्तं भ्यो ग्यथमभिधीयतः (१)दति, तत्रेयमाशाङ्का भवति, योभि- 

परत्यश्चस्य वा क्रिन सिद्धं विद्यमनापलम्भनत्वं येन तत्साध्यतेऽत 
आह अतीतेति खाददंदयेन । योगिनां हि भावनाबलज्ञं पत्यक स 

कलाऽतीताऽनागतचुष्मादिविषय घमौऽधर्मावपि गोचरयतीति शा 
कृयादयो मन्यन्त; स्वभावत पवात्मानः सवेज्ञाः, ते देहाषरणेनाघ्रत- 
ज्ञानाः कि चिदेवेन्दियादिवकशेन जानन्ति, निभुक्तदेदाबरणास्तु सुक्ताः 

सर्बमनागतादि जानन्तीत्याहताः। तान् भरत्यसिद्ध वे्यमानोपरम्म. 
नत्वम् । तथा विद्यभानोपलम्भनं प्रत्यक्षमिति चदतः सूत्रकारस्य “वमा 

न प्रत्यश्चः, मविष्यरादनागतल्ष्टिवत्' इति हेतुः समतः, तस्यापि 

योगिुक्तारमप्राद्यरथान्तररनागतादिामव्याभचारता मन्यन्त । ताङुभाः 
घपि दषो मा भूतामिति ठोाक्रप्रसिद्धं सर्छप्रयोगजत्व विद्यमानापलः 

म्भनत्वसा धनाथमय ज्ेमिनिरादेति। 
नञ सत्छप्रयोयजत्वमेषां सिद्धम्, यद्यपि ङोक्िकिश्य भत्यक्षस्य 

तदस्ति तथापि योगिप्रत्यश्चस्य तदासिद्धमेवः; भावनाबलजत्वाभ्युपमः 

मात्। तदसिद्धौ च विद्यमानोापलम्भनत्वमपि असिद्धमेच, सन भद 

न छेकेति । सोके हि प्रव्यक्च सत्लप्रयोगज्त विखमानोापलम्मन च ष्टम्। 

अतो योगिप्रद्यक्षमपि न तत्स्वसावम्तवबात्ततुमहताति ॥ २६ ॥ २८ ॥ 

कथमित्यत आह ॒प्रत्यक्षतवेनति । प्रत्यश्चत्वेना ऽस्मदादिप्रव्यक्षवद्धि 

मानोपलम्भनत्व साधथेतुं शक्यम् । पृबाक्तमामेण वा प्रत्यक्षत्वेन भाः 

बनाबलज्ञत्वे निराकृत्य सस्संप्रयोगजत्वं साधयित्वा ततो वेद्यमाना 

पलम्भनत्वं साधयितव्यम् । न दहि भावनाजं प्रलय नाम सम्मत 

नि 1 थावना दि समानविषया चिज्ानीयाऽव्यवाहिता स्पतिसंतत्तिः । 

(१)द्खोवासू ४ खे. २१। 

१४ एटो° 
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सत्संप्रथोगजत्व् या ऽप्वस्मस्प्रल्यक्षवद्भवेत् ॥ २९ ॥ 
तिषामवलत मानेऽभं का नामोत्पद्यते पतिः 
परत्थक्चं सा ततस्तव नमिटाषस्रतादिवत् ॥२०॥ 
लोके चाप्थप्रखिद्ुत्वात्प्रलयश्चत्वप्रमास्वयोः)। 

प्रति मावद् कयासन्वं सदित्येतेन कथ्थते' ॥ ३१॥ 
लौकिकी पततिमा यद्रत्प्रत्यक्षाद्यनपक्षिणी । 
न निश्चयाय पराप्ता तथा स्याद्योशिनामपि॥३२॥ 
अबिद्यस्ानसयोगात् स्याचत् प्रत्यक्छधीः क चित् | 
भावेदयत्थपि घम स्याच्छक्तस्याह स दित्यथम् ॥२३३॥ 

¢ 

स्म्रनिश्च पृर्वाऽवभूनविषयिणी नाऽननुभूतं गोचरयति । तद्यदि धमः 
प्रमाणान्तरेणाऽतुभूतः किं भावनया ९ यदि नाऽयुभूनो, भावयितुमपि 
न शक्यत । मुक्तास्मनां तु स्वधषये ज्ञान प्रागेव निराकतम, भरमाणा. 
भावात् केवटलमावनाबलज्ञपस्यक्चनिरालार्थोऽय प्रस्ताव इति ॥ २९ ॥ 

प्रत्यक्ष विद्यमानोपरम्भनमिति वर्दता यद्विद्यमानविषयं योगि 
ज्ञान तत्प्रत्यक्चं न मवत्तीति सूचितम्, तल्प्रयोगद्वयेन दशयति तेषामिति 
दयेन । ततस्तरेवेति। अवन्च॑मानविषयत्वादेषेत्य्थंः। प्रमाणत्वनिराकरणं 
योशिक्ञानम् प्रम!ण(र९)मेव न भवति कि पुनः भत्यक्षामिति दशेयितु. 
मिति ॥ २० ॥ ३१ ॥ 

वैशाषकादयस्तु प्रतिभाख्यप्रमाणास्तर गम्यत्वं ध्रमौऽधर्म॑योर्मस्यन्ते, 
तच्च रुकरिऽपि क्र चिदस्त्यव । यथा इवो मे भ्राता 5ऽगन्तेति, बाह्येन 
तदु ऋषाणामेवन्याषामित्युच्यते) तान्निसकसोति रेकि्काति । अस्मदादि- 
प्रतिमा तावद्िज्ञायाभासतजन्या प्रत्यक्षादिकमनपेक्ष्य स्वाततन्त्येणास्थे 
मनिश्चाययन्ती नेव प्रमाणम् । अतस्तद्धदव योगिनामषीति ॥ ३२ ॥ 

तदेष विद्यमानोपलम्भनत्वस्य हतारसिद्धिपरिदिःराथं सत्सप्रयो 
गज्ञल्वाभिधानमिति यदुक्त तद्धिवृतम् । इदानीं भविष्यस्वस्य वा हेतो. 
रनेकान्तिकत्वनिराकरणाथसिनि यदुक्तं तद्धिद्णोति अविदयमनेति । यद्य. 
विद्यमानादपि सप्रयोगाद् योगिनां क चिदरथ प्रत्यक्षा धीः स्यात्, ततः 
तेनाऽनेकान्तिकत्वान्न भविष्यस्देन धर्मस्थाऽ्प्रत्यक्चस्वं सिध्येदिति त. 
दर्थमय ज्ञोमिनिः सदित्यादकमाहेति॥ ३३ ॥ 

( १) प्रमाणाभाक्नमेवे मवतीति पा०। 
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प्रत्यक्षः प्रागनुषछठानान्न ध््रऽचुशितो ऽपि वा| 
फलसाघनशू्पेण तदानीं यन नास्त्यसौ ॥ ३४ ॥ 
अस्मत्प्रत्यश्चवस्चाापि सिद्यमानारृस्मनम् । 
प्रत्यक्च ध्यायेन धमय पवत्यक्चत्वास््व नेष्यत ॥३५॥ 

अविद्यमानसंयोगात् प्रत्यक्षस्वनिराङतिः 
योगिनां केन लभ्येत नेष्टं सद्रहणं यदि ॥ ६६ ॥ 
नयु भविष्यदबस्थायां मा भृद्धमेः भत्यश्चो, यदा त्वसौ निष्पन्नः 

तका किन पत्थक्षोऽत आह प्रव्यक्च इति । प्राक् तावदयुषठानाद् भविष्य 
स्वान्न प्रत्यक्षः । अचुष्ठितोऽपि नेव पत्यक्ष इति । कस्मा्व्यव आहं 
फकठेति। फरुसाधनङूपेण हि यागाद्नां धमत्वम् । न च यागस्वङ्पकाडे 

तर्लाधनत्व(१) वत्तेते, फडरस्य वचिरभातिनस्तदानीमक्रियमाणस्वात् । 
यदा तु फलठं निष्पद्यते तद। यागञ्िरविनष्त्वान्न तत्छाघनसूपेण श्च 
कयते प्रत्यक्चयितुम् । अपव तु स्वभावदेवाऽप्रत्यक्षम् । यदि परत्यक्षं 
स्यात्ततो ागानन्तरं तदुत्पत्ति कारान्तरे च ततः सिद्ध फरस्य दष्ट 
यागस्य तद्द्वारं फकरसाधनत्व गस्यते । यापि यागस्याऽ्पूषै फरंवा 
प्रति शक्तिः सा यद्यपि यागक्राङे वियते तथापि न प्रस्यक्षा सर्बशक्ती. 
नामदीन्द्रियत्वादिति ॥ ३४॥ 

प्रृतमिदानीं बिधमानोपलस्मनत्वेनाऽनिमित्तत्वं धर्म प्रत्यक्चस्यो. 
पसहरन् प्रयोगान्तर दश्यौयति अस्मदिति । विद्यमानोपलस्मनमिति हेत् 
निर्देशः । ध्यायिनां प्रत्यक्षं धनं नेष्यते विद्यमरनोपलम्भनत्वारित्युपसं 
हारः। परत्यञ्चत्व(दात(२) भ्रयागान्तसमेते। पव सूत्रतात्पय व्याख्याया 

ऽवयवानचु संधत्ते । तज सिष्ुणा सदु्रहणमनथेकमसता स्तप्रयोग।ऽस. 
स्भवादिस्युक्तम् , यथाह ~ 

खदित्यसलद्ऽयुदासाय न नियोगात्स गेस्यते । 
सप्रयोगोा हि नियमास्सव एवोपपद्यते ॥ इति । 

तन्तावद्भाध्यकारेलेव 'लतीन्द्रियाथेसथ्रयागः इति कर्मधारयं 
दश्यता परिह्यतम् ॥ ३५ ॥ 

न च कर्मधारयपक्षे ऽस्यानथकयमिद्याह अविद्यमनेति । अविद्यमा- 

नादवीवाद्नागताद्वा स्प्रयोग।दतीनाऽनागताऽथविषय योगिनां भ्रत्य 
क्षम् अस्ति सदुश्रहणे कथ निराक्रियेतेति ॥ ३६ ॥ 

( १ ) कुवेद्ूपमित्ययिक पाठ. पुस्तकान्तरे । 
( २ ) ध्यायिप्र्यक्नमनिमित्त प्रत्यक्षलरादस्मस्भत्यक्षवदिति । 



१०८ न्यायरत्राकरास्यन्याख्यासहिते शोक वातिक । 
© 

खप्ठम्याऽप तु छ्म्यत कर्दः, कल्पना पुनः । 

परेषां षारणीयेति यलो जेभिनिना क्रूतः ॥ २७ ॥ 
खम्पगयथ च सदान्दा दुष्प्रधामानचारणः। 

प्रयोग इन्द्रियाणां च उ्यापारोऽ्थेषु कथ्यते ॥३८॥ 
दु्टत्वाच्छुक्तिकायोगो चायते रजतेक्लणात् । 
एवं सत्यलुवादस्वं लक्षणस्यापि सम्भवेत् ॥ ३९ ॥ 
(ततश्चाऽप्राप्यकरारित्वाद् यद्धोद्धेः ओतच्रचश्ुषोः । 

नु निमित्तसप्तम्येवाऽयमर्थो छभ्यते, न ह्यतीतस्थाऽनागतस्य वा 
सखम्प्रयोगस्य निमित्तत्वं सम्मवरति । यद्यपि चाऽत्तीतस्य केन चिदु 
द्वारेण सम्भवेत् › न स्वनागत्तस्य कथं चिदपि सम्भवति । तदेव च भ. 
विभ्यति धम प्रव्य्चस्याऽनिमित्तत्वं प्रतिपादयता निवारणीयम्, तच्चै. 
तत्सक्तम्यैव छन्धामिति कि सद्धहणेनाऽत आह सप्तम्येति । खध्यं लभ्यते, 
तथापि योगिनोऽनागतादेव सम्रयोगाद्नागतेऽप्यर्थे प्रव्यक्षमुत्पद्यत 
ईति यत्परषा कर्प तन्रक्रर्णाथा (य यत्नः | 

भाविनि वेत्यपि रान्ताः कल्पयेयुरिनि ॥ ३७ ॥ 
शब्द् व्याचष्टे सम्यगिति । कः पुनः प्रयोगो यस्व दुष्टत्वं बा्थैते, 

तद् दृश्याते प्रयाग इते ॥ ३८ ॥ 

क; पुनदुष्प्रयोगः, यान्नेवारणः सशब्दस्तमाह दुषटत्वादिति । कथं 
दु ्टत्वमत आहि रजत | युक्ता ह र्जतभ्नान्त कुवन् द्ुक्तश्द्रियस्प्र 
योगो दुष्टस्तक्निवारणेन कस्यग््ञानज्ञननो यः प्रयोगस्तत्परिहाराथः; 
खदटाब्द् इत । पच चाऽवयत्तव्याख्याया ङक्षणाऽनुदादेनवाईनिमित्तता 
राकया ।तचावुनत्याह् एवायात । सचदासन ह् सता(१) स्तप्रयोग शति 
उक्तः स्रयागश्ब्द दच्च सकरखसबन्धवचना व्याख्यातः, अतस्तस्य 
खमानादिष्वामासषु चाऽतिभ्यासिमवति नास्मद्वचाख्यान इति ॥ ३२ ॥ 

यदपि बोद्ध; प्राप्त्रचन सप्रयागदाष्द् मत्वा शोज्ञच्ुषोर्राप्य- 
क{रेत्वाद्व्यापक लक्षणः पराप्यकारित्वे [है (र२)तयोयोदिदं सास्तरघ्रहणं 
दुर ध्राब्दाः “ईुरेऽथः इति, तन्न स्यात् प्राप्ता दु रत्वाऽसस्मवात् । 
चात्मापेश्चया दूरत्वं, तस्य दिमुत्वेनाऽयुपगमात्। तथाऽधेष्ठानाडधिक. 

अन्यथास्तत 

द् 

( १) सतां इति पुस्तकान्तरे पाठः। (२) दिशान्तरभ्रहणं दूरे" इति पा, 
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छक्षणव्याश्िसिद्छयथ संयोगो नेति कीर्त्यते ॥४०॥ 
प्राप्यग्रहणपक्षे(१) हि क्षान्तराऽग्रहणं किल । 
अधिष्ठानाऽधिकश्चार्था न शृद्येत त्वगादिवद् ॥४५१॥ 
व्यापारमाच्नयाचित्वा(२)दविश्डं तदन्न नः'। 
यदि बाऽ्थाजवस्थानं समस्प्रयोगोऽन्र बण्थते ॥४२। 

योरयतालन्तणो वाचख्यः(३) संयोगः कायेलष्चितः । 
सांख्यादीन् वा विनिलित्य प्राति पक्षोऽच्र दृष्यनाम् ५३ 
तयोओ प्राप्यकारित्वमिग्द्रिथत्वात् त्वगादिवत्। 
के चिन्तयोः शारीराच्च बहिष्ान्ति प्रचक्षते ॥ ४४ ॥ 
चिकित्सादिप्रयोगश्च थोऽधिष्ठने प्रयुज्यते ! 

परिमाणानां महीघरादानां श्रहणं न स्यात्। न हद्यदपेन महतां पाः 
सम्भव नीत्युकतम्। 

साल्तरम्रहण न स्यात् प्राप्नो स्थानाधेकस्य वा इन(४) | 
तथा निरन्तरग्रहण न स्यादित्युक्तम् , तदपि व्यापारमन्रवाचि- 

त्वात्सप्रयोगश्चच्दस्य प्राप्तिवचनत्वाऽभावा्परिहतमित्याह ततश्चेति सा. 

द्ैद्ययेन । अथोऽऽञवनाऽवस्थानं वा सभ्रयोग इत्याह यदि वेति ॥४०।४२॥ 

चकतिटक्षणो वा सबन्धः का्येगम्यः शब्दाथयोरिषेन्दरियाऽथयोः 
सद्रयाग दत्याह योग्यतेति 1 भवतु व। सांख्यादिलिद्धान्तेन प्राप्यकारित्व 

तरव भोत्रचश्चुषो रित्याह सख्येति । न च ते शक्यन्ते निज्ञतुमित्यभिप्राय 

ति ॥ ४३ ॥ 
कि पुनः प्राप्यकारित्वे प्रमाणमत आह तयेरिति । नचु भत्यक्षावेर 

दइमेवेदमयपरानं कणेराष्कुटयाञ्चक्षगाककस्य च शरीर पवोपलम्मादत 
याह के चिदिति । सांख्यास्तावदाहकारकयाः ्त्रचकुष्खत्तेः शरी 

रा्िनिगीस्याऽये यृह्धाति इति मन्यन्ते । सा चाऽश्येति न भत्यक्षवि 
रोध इति ॥ ४६ ॥ 

नन्वाधिषठानमेवेन्द्रियम् , तन्न चिकित्सदिप्रयोगादत आह् चैकि 
५४ [काका + कि क, कि 

त्सेति । अधिष्ानाघार ब्रृ्तिस्तेन चिकित्खाईदभ्रयागोऽयष्ानसस्कासे. 

( १ ) पक्षेऽपीति पा. । ( २ ) बधित्वदिति पा. । 

( ३ ) योग्यतालक्षणनान्य इति पा.! ( ४ ) ज्ञनेऽधिकस्य वेति प. । 



११० स्यायरताकरास्यन्याख्यासहिते छक वातिके । 

सोऽपि तस्पैव सस्कार आधेयस्य पकारकः ॥४५॥ 
तददेक्षाथापि संस्कारः सवेब्याप्त्यथे उच्यते(१)। 

चष्ुराद्यपकारश्च पादादावपि इयते ॥ ४६ ५ 

तस्मान्नेकान्ततः शक्य सस्कारात्तच वतनम्(२) | 

ब दिष् न्तिस्तयोथेष्टा पएृथ्वग्रा(३) सन्तताऽपि च॥४। 
अजअविष्ठानाधिक तेन गृद्यने यच्च यादङम् । 
पार्थं घ्र्ति(४ोमगे स्याद्" दूरे ऽपि ग्रहणं तथा ॥६८॥ 
दीपप्रभा यथा तस्मिच् विनयति विनयति । 
तथा बहिगंताऽप्येषा मूरच्छेदा(५)दिनदधाति ॥*४९॥ 

ऽपि तज्ाऽऽघेयस्योपकरो तीति ॥ ४५॥ 
नन्वयिषएठानगतस्यैवोपकतै शक्तोत्ति, कथं बहिभैतस्योपकरोच्यत 

आह् तदेश इति । अपरित्यक्ताऽधिष्ठानेव वृत्तिरथेदेरं प्राप्नोति कौप. 
प्रभावत् , अतोऽथिष्ठानगतोऽपि सस्कासो बहिगेताया अष्युपकरेत्ती- 
ति । श्च देश्चान्तरगतस्याऽपि सस्कारस्य देशान्तरेऽपि उपकार. 

कत्वे, यथा पादादिगतस्य चश्सदािति । तदाद चक्षुरादीति ॥ ४६ ॥ 
पतदेवोपसहरति तस्मादिति । निरन्तरभ्रहणमाधेकम्रहणं चोपपाद् 

याते बहिरिति सपादेन । दापत्रभवाऽ्र इष्टान्तः; । तेन यत्र यादत पाथं 
पृथु्वं तन्न तावदधिक गृह्यत इति । न च वाच्यं यदि इत्तिर्गत्वाऽ् 
धरकारायत्ति किमतिदूर न गच्छतीति। कार्यगम्या हि तद्धति; अतो 
यथाका्येमवतिष्ठत इति नातिदूरगमनम् । तत्रापि ईैप्रमेव निद् दानम्, 
परत्युताऽग्राप्यकारित्ववादिनामेबाऽतिदूरःयवदहिताऽथैग्रहणप्र्ङ्क इत्य 
मेप्रायणाह् द्रेष्पति ॥ ७७ ॥ ४८ ॥ 

नन्वथेगता इत्तिरधिष्ठाननाशेऽपि किमित्य्च न प्रकाद्रायति, अतं 
आह दीपत्रभेति । यद्यपिघानं यदि वापि(दे) नाश्चस्वथाप्यात्मग्रयत्नाऽचु. 
गृहीता साऽथेमात्मन उपनयति (७) समपंयति ॥ ४९ ॥ 
- 

( १ ) इष्यते इति पा. । ( २ ) वजेनमिति पा० 
( ३ ) प्रथ्व्यन्येति पा. । ( ४ ) पार्थिवो वृत्तीति पा, । 
( ५) मूरुभेददिति पा. । ( ६ ) यद्यपि वा विनाश इति पा. 
( ७ ) भात्मानमुपनमयतीति पा० 
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अधिषछठानपिधानं तु सत्यप्युच्छिक्नयलथा । 
तथाऽरथोऽलुपनीतत्वा द्पत्मना नाऽलुमूयते ॥ ५० ॥ 
विच्छिन्न इति बुधिः स्यादधिष्छानमपेद्षय च । 

छाब्दे त्वाधिक्यविच्छेदो भ्रान्त्येवोक्तावसम्मवात् ॥५१॥ 

नछेऽप्यधिषठाने पिषितेऽपि चा उच्छन्नयल्लया तयाऽथां ऽतुपनीतः 
त्वान्ना(१)त्मना ऽनुभूयत इत्याह अधिष्ठानेति ॥ ५० ॥ 

सान्तरग्रहणमुपपादयति विच्छिनि इति । यथा सवगतमष्याद्मानं 
शररान्तमतमेद धरतिपत्तासये मन्वते, तथेन्द्रियमपि गोलकस्थमेव। 
अतः श्रीसऽपेक्चषय! गोकापेक्षया वा विच्छिन्न विच्छेदवुद्धिः, शब्दैः 

ऽव्ययमेव न्यायः सांख्यानाभिति । 
स्वमते आहु शब्दे इति) श्रो्रदंशे पव शब्दो गृह्यते, अतो न 

विच्छेदः । अमूत्तद्र्यत्वाच् न बुद्धि हा साविति । तदेवं सस्यानां मतेन 
प्राप्यकारित्वं समार्थेतम् । न त्वाहङ्खारिकत्वेऽक्षाणां तच्वान्तरुत्तिस- 
धावे वा प्रमाणमस्ति । तेन भोविकान्येवन्द्रियाणि प्रप्यकारीणीति 

वक्तव्यम् । तथा हि, चक्चस्नावद् रूपप्रत्यक्नहे तुत्वादारोकवत्तजसम् । 

तथा चसति दीपप्रभावदेव पथु्राहिकद्पन सुकरमेति न क चश्चो. 

यम् । यथा रूपबदेव तेजसं चक्षू रूपस्य विरषशुणस्व प्रकाशकम् , 

पथं गन्धस्थापि पविश्ेषराणस्य गन्धवदव प्रकाश्चकामात बाणस्य 

पार्थिवत्वाश्चिद्धिः । वच्च वायुपरेरितेषु चम्पकादिसृषकष्मडव्येषु ्राणोदरः 

प्रविष्टेषु तदं गन्धं सेयुकतकलमवायेन प्राप्येव गृह्णातीति बाच्य प्राप्य 

कारित्वम् । पक्वं रसनमपि रसश्राहि रसवदेषेति स्थिते पाथचमाप्यं 

वेति चिन्तायामाप्यत्व युक्तम् । मद्रजिहा हि स्फुरटतर रस गरृह्धातिन 

द्यष्कजिद्धः । तेन जिहगतानामपामेव रसग्राहकत्वामति रसखनस्याऽऽ 

प्यत्वम् । तथा निमग्नोत्तीणानां बायुसपकच्छातस्पक्चापलम्भात् (२) 

श सोरेऽपि वायोरेव स्पश्चोंपरग्धिनिपित्तन्वमिति त्वगिन्दियस्य चाया 

यत्वम् । श्राप्यकारित्व तु त्वश्रसनयोरविवादम् । भन्न तु दिङ्मयम्(२) 
त 

( १ ) नात्मन्यात्मनेति पा ( २ ) अन्तःररेरेऽषति पा. । 

( ३ ) एतत्तु दिदःश्रोच' मिति मन्त्रलिङ्गति. । तदुक्तं वातिंके-ततेो वेदानुसारेण 

कार्यदिक्धोत्रतामति" (दमे.वा.अ६.स्ले १५०) । काशचिककृता ठु सता सापतिकन्विकान्- 

या्णीति प्रतिज्ञाय भाकाशस्यैव शब्दामिन्यग्जकतवात्तदप्ाहकस्य ध्रेत्रस्य भाकाराप्रकृतिकत्व- 



क 

११९ न्या यरन्नाकरास्यन्यार्यसटहितेशछछोकवातिके । 

क क क, 9 च, परषेन्द्रियकाष्दो च व्यवधानेन कह्पतो । 
पुरुषो लौकेको वा स्याद्यो वाऽस्मिन् साघयिष्यते५२ 
विक्रिथा ज्ञानरूषाऽस्थ न नित्यत्वे विरोत्स्थते(९) । 

ति शाघ्दाशिकरणे (२) वक्ष्यत शत्यटमतिविस्तरण ॥ ५९१ ॥ 
अन्न सर्स्प्रयाय पुरुषस्यनन्दरयाणा वबुद्धजरमति इयमध्ययुक्तम् , 

खमेव दे ज्ञान पुरुषस्य सप्रयोगे सत्येव ज्ञायते । तस्य विभो्निस्यस्य 
सवदा सवाऽथसप्रयोगा् । अता व्याभिखारारऽभावाद विक्षणमिदम्। 
धन्छयाणां च्वचतनत्वाद् बुदजल्माऽनुपपक्तरत आह पुरुषेति । “सता 
न्द्रियाऽथससप्रयोगे पुरुषस्य या वुद्धि" (३) रिति वदता भाष्यकारेण 
द्यवहितकस्पना दरितेति । 

कः पुनः पुरुषः, न ताचव्छोकिकः कायः, तस्याइचतनस्वात् । अथ 
आत्मा, स यादे बुद्धिजन्मना चिक्रियते, क्षीरघद निलयः स्यात् । सघिक्रि 
यत्वे वा पूवेवदेप्रमातृर्वादसचुट्यः स्यात् । यथाऽऽह ~ 

लुद्धि जन्मनि पुश्च विङुतियंद्यनित्यता । 
अथाऽचिछृतिरात्माऽय प्रमातेति न युञ्यते ॥ 

तथा- 
वषांतपाभ्यां कि उ्योस्नश्चमेण्यस्ति (४) तयोः फम् । 
चमा पमश्चल्सोऽनित्यः खतुख्यश्चदसत्समः 1 शति ॥ 

अत माह पुरुष इति 1 अन्यपरत्वास्सूष्रस्य नात्र तात्परयम् । परमाथ 
तस्तु साघयिष्यमाण पव पुरुषः । स च चुद्धिजन्मना विक्रियत एव । 
न किं चिष्धिकारमात्रेण बस्तु नदयति कुण्डलादिषु स्व्णवदिति बक्ष्यते। 
तदाह विक्रिथति । बुद्धिजन्मेति । यदं ब॒द्धेरथान्तरं जन्भ, तद् किं वेषि. 
काकः कारणे कायस्य समवाय इति चन्न तस्य निलयत्वेनाऽश्चाऽनधघीन 

खम् “सन्ति हि देदपु एथिन्यादिभूतभागा कठ्प्तगन्धाथमिन्याक्तेरक्तगरश्च बहिरिति शरीरे- 
ऽपि चतमानाना तेषामेव व्यज्ञकत्वाजुमानं युक्तम् ।"” इत्यादिना । वस्तुतस्तु दगाकाश- 
योरौपाधिकविभेदविमशेनन श्रोत्रस्य आकाक्चमयसतेऽपि श्रुतिसङ्गतिः । “आकाशविषय- 
त्वच्छन्दस्येत्यादिभष्यङ्ृदादयभियुक्तोक्तीनामपि सामञ्जस्यम् इति तु विद्मः । 

( १) विरष्यते इति पा, । (२)ज.स.अ.१पा. १. ६-२३। 
( ३ ) सतीन्दरियाथसम्बन्धे या पुरषस्य बुद्धिजायते, तत् प्रत्यक्षम् 1 भविश्यशचेषो 

इथे! न हानकालेप्तीति । सतचैनदुपकम्ननम् नासतः । अत. प्रत्यक्षमनिभित्तम् । शा.भा. 
-१-१-५। ( ४ ) चमणेोडस्तीति पा, । 
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वुडिजन्मेति चाप्याह जाथमानप्रमाणताम् ॥ ९२ ॥ 
च्थापारः कारकाणां हि इसे जन्माऽदिरेकतः । 
प्रमाणेऽपि तथा मा श्रूदिति जन्म विवक्ष्यते ॥५४।॥ 
न हि तत् क्षणमषप्यास्ते जायते बवाऽप्रमात्मकम् । 
येनाऽधेग्रहणे पश्चाद् व्याप्रियेनेन्द्रिया दिवत् ॥५५।३ 
तेन जन्मैव विषये वुद्धेन्यापार इष्यते 
तदेव च प्रमारूप तद्धली करणं च धौः ॥५६॥ 

न्भ चाऽञ्यतिरेकेण भाष्यकारेण वणितम् । 
तर्च भूत मावेष्यस्कान् करलं बुद्धे धिक्ेषणम् ॥५७॥ 

त्वात् प्रयक्चत्वाऽत्ुपपत्तेः । अथ नाऽथोन्तर, ततः पुनरुक्तमत आह 
बुद्धीति । कतुषचनोऽयं जन्मशन्डे बुद्धिखमानाधिकरणः। जायमाना बु 
द्विरिव्यथः ¦ कीरश्ची पुनज्ञंननक्रिया यस्यां कतेत्वम् उपादानकारणद्- 
शाविकशषः, यदनन्तरं कायस्य सत्ता तस्यापि दश्चाविन्चेषश्य तततः प्रा, 
खयवस्थैव(१)। ततः प्रागपि तथेत्यनादिरेषाऽऽगन्तुकका्यंकारणपरम्परा 
न तु समवायो जगम, नाऽपि तस्य नित्यत्वमिति ॥ ५२॥ ५३ ॥ 

जायमानाऽवमस्थाविशेषोपादानस्य प्रयोजनमाह व्यापार इति ॥५४॥ 
किमिति पुनः कारकान्तरवे धम्यं प्रमाणस्याऽत आह न ईति । अ. 

स्थायित्वादस्य जन्मनोऽतिरिक्तडणापायाऽसम्भव इति । यद्यपि स्था 
यि, तथापि जायमानमेध तन्नाऽप्रमात्मकं जायते, येन पदचादिन्दिः 
यचद् ठयापासान्तस्मर्थप्रकाशने स्यादित्याह जायत इति पादच्रयेण ॥५५।॥ 
 नन्वक्रियस्य कथं कारकवाचिभ्यां करणं व्रमाणमिति सामान्य. 
विशषकशष्दाभ्यामभिधानमत भह तेनेति । जन्मेवास्य क्रियेति नाऽक्रि 
यत्वम्, तदेव चाऽथप्रकादानफरविशेषाल्मा, तद्योगाद्धीः करणम् । 
वद्ाब्दात्प्रमाणे चोच्यतशति ॥ ५६ ॥ 

इदं च बुद्धिजन्मनोारनातिरिक्तत्वं “या उुद्धिजञायत"” श्नि वदता 
भाष्यकारेण दर्चितमित्याह जन्मेति । जायमानधिश्लेषणस्याऽन्यदपि 
भयोजनमाह तेति । तद मावे भूता भविष्यन्ती वेत्यपि शङ्कयत अते 
ऽस्मात् दयाद्धिक्तेषण भ्यवच्छदक् जन्मप्रदणमिति ॥ ५७ ॥ 

००७ ना ताना ााननणय् > ०७२०४ 

(१) प्राच्यवस्यैव जन्म इति पा । 

१५ श्रो 



११४ स्यायरताफरास्यग्याख्या सहितेश्चोकवातिके 

यहा ऽप्योटक्यसिद्धान्तात् समवायस्य जन्मता । 
वुद्धिस्तचेन्द्रियाधीना(१) तेन प्रत्यत्तमदलुते ॥ ५८ ॥ 
प्राणफर मावय यथष्टं परिकल्प्यताम् । 
सवेथाऽप्यनिमिन्तस्वं वि यमानोपरम्मनात् ॥५०॥ 
यद्वेन्द्ियं प्रताणं स्यात्, तस्थ चाऽर्थेन सङ्तिः । 
मनसो बेन्द्रियैरथोग, आर्मना, स्व एव वा ॥६०॥। 
तदा ज्ञान फलं, तर व्यापाराच प्रमाणता। 
व्थापारो न यदा तेषां तदा नोस्षश्यते फलम् ॥६१॥ 
न च सर्वात्मनाऽक्षेण सम्बर्पोऽथस्य विद्यते । 
येन सर्वाऽथबोघः स्यात्तल्पमाणाऽभिषायिनाम् ॥६२॥ 

मवतु बा वैश्ेषिकलिद्धान्तात्समवायो जन्म । सच नित्यः । 
तथापि तस्याऽल्ाधीनाऽभिभ्यक्तिरिव्युषपन्नं परत्यक्षत्वामेद्याह् यदेति ॥५८॥ 

'धवुद्धिषो जन्म चे'"(रति भाप्याथे ददौयति प्रमणिति। अनादरे 
कारणमाह स्वेति ॥ ५९ ॥ 

यथष्टकटपनामेव प्रपञ्च ति यदेति । आत्मना मनसो योग इत्यनु. 
षङ्धः, स्ेपव वा समुच्चिता इति ॥ ६०॥ 

एषु प्रमाणेषु फं दशयति तदेति । क(३)रणानां हि काघ्नादीनां 
पाकादि क्रिया, तत्लाध्य वोदनादि फम् , तददिहाऽपीन्द्रियावीनां 
ज्ञानं फर प्रमेयज्ञानमित्यथः । कथं पुनरेतेषां प्ामाण्यमत आह तत्रेति 
खवाणि तानि श्ञानोत्पन्तो व्यापिथन्त इति । व्यापार पव कुतोऽवग- 
म्यते, अत आह व्यापार इति । स्वप्रादाविन्द्रियादिन्यापाराऽभावे ज्ञाना 
ऽनुदयार्लति चोन्मीखनादिऽ्यापारे तदुदथात्तद्कधापार।घीनता ज्ञान. 
फरुस्या ऽवगस्यत इति ॥ ६१ ॥ 

यत्विन्दरियाथसंगतिप्रमाणपक्षे त्वचा रूपादयो ऽपि बुध्येरन् , तेषा. 
मपि स्परोवत्सयुक्तसमवायसद्भावादतो ज्ञानमेव प्रमाणम्, तस्य तु 
कारणमाजमिन्द्रियाथैस्तबन्ध इति परेरुक्तम्; तत्राह न चेति । ॥ ६२॥ 

( १ >) ग्यक्तिस्तस्येन्दियाऽधीनेति पा. । बुदधिस्तस्येत्यादि पा. । 
(२) बुद्धवा, जन्म वा, स्निकषोवेति नैषां कस्यचिद्वधारणाथमेतत्सृध्रम् । 

दा, भा, १.१४ । ( ३) करणानामिति पा. । 
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प्ाक्षिनाच्र हि सम्बन्धो नेन्द्रियस्थाऽभ्युपेयते । 
भमा भुत्कारणमात्रण त्वचा रूपाऽवधारणम् ॥६३॥ 
यथा प्रमाणनिष्पन्तौ योग्यत्वा दिन्त्रिय।ऽथयोः; | 
नियता सङ्गातिहतुः फएटेऽप्येवं भविष्यति ॥ ६४॥ 
योगस्य द्याञ्चयत्वेऽपि मवलयन्यतराश्रयः | 
ठथपदेशोऽध वाऽप्यक्ं तन्ना (१)ऽप्ाधारणं मवेत्॥६०॥ 
संयोगे स्वात्ममनसोः स्याबेद्विंषधनिन्नता । 

कथं न विद्यतद्त्यत आह प्रतीति । किमिति नाऽभ्युपेयते, अत अह 
मा भूदिति । ्रमाणकरण(र)मिन्द्रियाथसंबन्ध दट्यत्रापि पश्च तुस्य,ऽय 
दाषः । त्वचा रूपाऽवधारण स्यादिति तत्रापि प्रकिक्तद्ध(वदि ति ॥६३॥ 

अतो यथा भरमाणनिभ्पत्तौ योग्यतासहितेव भर्ति; कारणे न 
प्रा्िमात्रप् , पव फलनिष्पत्तावपीाति नाऽतिप्रसङ्ग इत्याह ययेति । 
येम्यत्वादिति । तन्रेव कायंदशेनेन योग्यत्वाऽवगमादिति ॥ ६४ ॥ 

ननूुमयाऽऽधितो योगः, तस्य 'ल्षत्क्प्रयोग' इत्यादिके चुत भ्य. 
क्षमिति यो व्यपदेशः सोऽयुपपन्नः, इन्द्ियाऽयस्तबन्धनिमित्तत्वाद्, 
व्यपदेशस्य चोभयाधितस्वातत भत्यथेमिति व्यपदेशोऽपि फं न 
स्यादत आह योगस्येति । अ्थैसबन्धस्य भमाणऽन्तरसाधारणत्वाद् 
चा प्रत्यक्षमिति व्यपदेश्य इत्याह अथ वेति। यद्ध किमक्षेणेव व्यपदि- 
इयते भरत्यश्चमिति (३) न पुनरपघनापि, इत्यत आह येगल्येति । यथा 

लोके डित्थडपित्थमाता डित्थनतेते। परिहारान्तरमाह अथ वेति। 

विशिष्ट(नपफखो पाचिद्यज प्रत्यक्षश्यग्द्ः, वस्य चाऽक्तमसाधारणमिति 
तेनैव व्यपदेश्चो नाऽयैन, तस्य शानार्वरकायान्तरसाधा(रणत्वात् । 

अन प्रभाणफखयोर्विषये कत्वं विस्पष्टम; इन्द्रियसबन्धस्याऽथाोश्रयत्वाज्ञ 
्ञानस्यापि तद्धिषयस्वादिति ॥ ६५ ॥ 

धाटममनमसयोगप्रमाणपक्षे तस्वात्ममनोऽचिष्ठानत्वात् क्चानस्य 

स्वर्थविषयलाद्विषय (७)मेवः स्यादिति शाङ़तें समोगडति फर्थारन्तेन । 
निराकसेति नाविति । कारणमाह अवति । एतावदेव हि सोके क्रिया. 

कृारकयोरेकविषयत, यत् यत्र परदषादिक व्याप्रियते तत्रैव च्छिदेति, 

८ १ ) तस्येति पान्तरम् । ( २) प्रमाक्कारणमिति पा. । 

( ३ ) अर्थेनापि प्रत्यक्षमिति १.1 (४) विषये भेद इति पा, । 



५ 

११६ न्यायरत्राकराख्यण्यारुया्षहितेश्छोक वातिके । 

प्रमाणफरथो, ना ऽस्ावणें हि व्यापृतं दयम् ॥ ६६ ॥ 
अथाऽप्याश्नरय इष्टस्ते न योागाद्धिवयान्तरम् । 

आस्मस्थत्येन विज्ञानं न सिन्न(१)विषय ततः ॥ ६७ ॥ 
परक्रटसाधनत्वाच प्रलासत्तेः स पव नः। 
करणं तेन नाऽन्यञ्च कारके स्यात् प्रमाणत्ता ॥ ६८ ॥ 
प्रमाणे सर्वसयोगे दोषो नेकोऽपि विद्यते । 
प्रमाणं त्विह्द्रियं यस्य तस्यैका विवयः स्फुटः ॥६९॥ 
प्रमाणफलते बुद्धयो वि्चेषणविशोेष्ययोः । 
धद्ा तदापि पृर्बाक्ता चिन्नाथत्वनिराक्रिथा ॥ ७०॥ 

तद्व दिहाप्यात्मनःसयोगस्याऽय विष्ये व्यापासदस्ति क्नसमान 
विषयतेति ॥ ६६ ॥ 

[क ५ ॐ _ च, 

यदि त्वाश्नयो विषयस्तद्। ज्ञानस्याऽष्यात्पाश्चषत्वादस्त्येव विषये 
केथामेत्याह अथाऽपीति ॥ ६७ ॥ 

अयमेव चात्ममनःसयोगो क्षानस्येकार्थसलमवायित्वेन भत्यासश्न 
त्वात् प्रकृष्टं साधनं करणमिति तस्येव प्रामाण्यं युक्तंन कारकान्तर 
स्येल्याह प्रकृति ॥ ६८ ॥ 

सर्वस्योगप्रमाणपक्षेऽपि व्यापारतः समानविषयत्वं योग्यतावलिम 
खाऽतिप्रसङ्गपरिह्यर इति न कथिदोष इत्याह प्रमाणडति । सव॑संयोगदति । 
भात्मा मनसा सयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेनेति हि सन्निक्षेत्रयं 
पक्षे स्यायचिदः सभिरन्ते । तदस्य अस्यापि तुट्यत्वविवश्चय। यदा 
प्रामाण्यं तदा न कस्चिरोष ईति । इन्द्रियप्रामाण्ये ऽपि तस्या(२)ऽयथ 
प्राप्तस्य तद्धिषयत्वाद्कथक्तमेव बिषयेकयमित्याह प्रमाणमिति । मनङन्दिय- 
सयोगभ्रामाष्येऽप्यातमनःसयोगवद् व्यापारतः समानविषयस्वमित्यु 
हनीयम् ॥ ६९. ॥ 

पव तावदिन्द्रियादिभ्रामाण्यपक्षे फड चिषयसाम्यं चोक्तम्। इदानीं 
कञानप्रामाण्येऽप्युभयं दशयति प्रमाणेति । विश्चिषणक्ञानपूर्वकं विशेभ्य- 
ज्ञानम्, तत्र(३) विशेष्यक्ञानं फटम् , विश्चेष्यज्ञानकतिद्ष्यथत्वाच्च विश्चे- 
घणन्ञानस्य व्यापारतः समानविषयत्वं पूवैवद्वचक्तमेवेति ॥७०॥ 

( १) अभिकेति पाठान्तरम् । 
( २ ) तस्याथ प्राप्तस्येति पा० । (३) विशेषणज्ञान प्रमाणम् पा०। 
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(विशेषणे तु बोडव्ये यदारोचनमान्नकम् । 
प्रसूते निश्चय पञात्तस्य प्रामाण्यकस्पना ॥ ७९॥ 
निखयस्तु फलं तच्न' 'नाऽसावालोचेतो यदा । 
तदा नव प्रमाणलत्व स्यादथाऽनवधारणात्ः।॥७२॥ 
हानादिश्ुद्धफूछ्त्ता प्रमाण चदधशष्यधाः । 
उपशारादेसस्थत्या व्यवावसाद्य(१) फम् ॥७२३॥ 

विषयैकत्वभिच्छस्तु थः भमाणं फलं बदेत् । 
साध्यसाधनयोभदो लौकेक्तेन ब।धितः॥ ७४ ॥ 
छेदने खदिरप्रासे पलाशे न च्छदा यथा| 
तथेव परशणोखोके च्छिदया सह नेकता ॥ ७६ ॥ 
भवते मेद(२)हानिन रुचिता वि षयेकता । 
तत्ागेन परेभ्यस्तु भदो रिष पागतः॥ ७६ ॥ 

यद् तर्हिं विश्चेषणपययन्तेव भ्रमितिस्तदा पि फलमत अह् विशेषग 
इति खपाद्न । स्त्व तावदिन्दिधाऽ्यस्तप्रयोगाऽनन्तरमनिश्चयात्मि- 
क। बु दिसलेचनमान्ररूपा जायते । सा च पश्चान्नेश्चय परसृते। तत्राऽऽखा. 
चनं प्रमाणम् , तस्य तु निश्चयः फरमिति । यदा पुनरलाचिते निश्चया 
न जायते तदाऽथोऽनववे(रणात् उत्परक्चा(३.क्षानवदथप्रकशने सत्यपि 
नास्त प्रामाण्य नापि फढमित्याह् नाऽपाविति पादज्रयेण ॥ ७१ ॥ 

यदा तु धिश्चेष्यवुद्धिरेच प्रमाणं तदा हानो पादानोपेक्षाबुद्धयः फल- 
मित्याह हानादीति । शङ्कते उपकारादीति । परिहरति इयमिति । इयमेघोपका- 
रादिस्मुतिरव्यवषहिता फलमस्तु नात्रऽमभिनिवेश्च इति ॥ ७२३ ॥ 

यत्तु दौद्धर्विषयकत्वतृस्णया ज्ञानमेव प्रमाणं फट चेत्युक्तम्, तदल. 
किकमित्याह विषयेति ॥ ७४ ॥ 

कथं मेदस्य लोकिकत्वमित्याह च्छेदनकति । विषयेकत्ववत् क्रिया. 
कारकयोः स्वरूपभेदे ऽपि लोकसिद्धं एव च्छेदने परदवादिवदिति । 
सस्यम्, ढयं द्टम्, इद तूमयाऽसखम्मवात् विषयेकयमेव मेदहदानेना- 

स्मभ्य रोचत(४) इति चत्; तदहि परनयायिकाषदमारन्द्रयादिभ्रामा 

ष्यवादिभिरपि विपरीत वकुं शक्यमिति सोपदासरमाह भवतइति॥७५।॥७६॥ 
वा क षी

 

केव + 

( १ ) इदमिति पा. । (२) भवस्यमेदेति पा । (२) उपन्ताानेति युज्यते । 

( ४ ) भदन्ञान नास्मर्यो रचत इति पार । 



११८ स्यायरत(करारयन्यार्यास हिते छोक वातिके । 

कर णत्वोपचारस्तं ररे चत्कर्प्धते त्वया । 
कथाञ्चद षयेकत्वं परवा किं न करूप्यते ॥ ७७॥ 
परिच्डेदकलरत्वेन धत्तध्याऽनन्तरस्य नः। 
प्रमाणत्वं भवेञज्ञाने प्रमाणे तु परं फम् ॥ ७८ ॥ 

स्वस वित्तिषटरत्वं तु त्निषेधान्न युञ्यते । 
प्रमाणे विषयाऽऽकारे मिन्नाथेत्वं न(१)युज्यते ॥७९॥ 
स्वाऽऽकारश्च स्वसंवित्ति सुक्त्वा नाऽन्यः प्रतीयते । 

फटमेव ज्ञान, तस्य चो(२) पचारिकं प्रामाण्यमिति शङ्कते करणत्वेति । 
परिहरति कथ चिदिति । पुवांक्तेन मार्गेण व्यापारतः समानविषयत्वम. 
स्माभिवौ कि न कट्प्यते, तथा सव्युमयमपि सुस्थ (३) भवति न कि 
चिदौोपचारिकमिति ॥ ७७॥ 

उपसरति परिच्छेदेति । परिच्छेदस्य ज्ञानस्य फलटत्वनाऽनन्तरवृ च 
स्येन्द्रियादेः प्रामाण्यम्; ज्ञानस्य तु प्रमाणस्वे परं विक्तिष्यादि्ञानं 
फलमिति ॥ ७८ ॥ 

यन्तु सौत्रास्तिकैरुक्तम् , क्ञानस्य विषयाकारो नीरुपीतादिङ्पाऽयै. 
न ज्ञनि आहितः, स प्रमाणम्, तक्निबन्धनत्वान्नीरुपीतादिषविषयव्यव 
स्थायाः, स्वसविचिश्तु फर्म् , बाह्यास्तु प्रमेय इति, यदाहुः-- 

विषयाकार प्ास्य परमाण तेन भीयते । 
स्वसं विन्तिः फलं चास्य तद्द्वये हयथेनिश्चयः ॥ इति । 

तन्निराकरोति स्वसंवि्तीति। निषेत्स्यते(४) शुन्यवाद स्वसबित्तिरिति। 
छि चवं चिषयमेदो ऽपीत्याह प्रमाणडति । विषयाऽऽकारे हि प्रमाणं 
ते, प्रमाणं च प्रमरयविषयम्, नीखादिकं च प्रमेयामिति विषया, 
कारो विषयविषयः, स्वसवित्तिस्तु विज्ञान विषयेति विषयमेद इति ७२, 

योगाचासस्तु बाह्याथेमपलपन्तो श्ानस्येवानाऽदिवासनोपप्डावितो 
नीलपीवादिष्िषयाकारः प्रमेयम्, स्वाकारः प्रमाणम्, स्वल्विात्तः 
फडिति मन्यन्तेः यथाहः- 

यद् मास्त प्रमेषं तत््ममाणपछते पुनः । 
प्राहकाऽऽकारसविस्योस््रयं नाऽचः पृथक् तम् ॥ इति । 

भित्नाथत्वाननेति पा.। (२) तस्यदं इति परार । (१) 
( ३) युद्यमिति पा (४ ) रख, बा, बन्यवाद् शले ६४। 
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प्रामाण्यं यस्य करष्येत स्वसंवित्तिफले प्रति ॥८०॥ 
स्वाऽऽक्रारस्य परिच्छेदो न चाऽऽकारान्तरादधिना 
तस्याप्येव तथा च स्थान्नाऽऽकारान्तःकदा चन ॥८९॥ 
न वाऽसंचेतितः सत्तां स्ठाऽऽकारः प्रतिपद्यते । 
ग्राह्ये चा विषधाऽऽकारे ग्राहकोऽन्थो न रम्यते॥८६॥ 
भनसस्त्विन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षाः सुखाष्द्षु । 
मनसा सम्प्रयुक्तो हि ता(रै)न्यात्मा प्रतिपद्यते ॥८६॥ 

तान् दूषयति स्वाकारइति । स्वसंविच्िस्ताधन्निषत्स्यत पव 1 यश्चाऽय 
| $ स्वाऽभकारः प्रमाणत्वेन कटिपतः सोऽपि स्वसं्रैचेरन्यो न गम्यते, स्व. 

सचित्तिरेव क्ञानस्याकारः,न हि स्वस्य सविचिः स्वसवित्तिरिि 
सम्भवति, सविदन्तराऽनभ्युपगमादि्ि ॥ <० ॥ 

कि याभ्य स्वाऽऽकारः परिच्छिन्नो वां परसाणमपरिच्छिन्ना वा; 
परिशच्छेदस्तावव् स्वेनेव स्वस्य न सम्भवति विषयाकारस्य प्रमेयत्वहा 
मात् । अत आकासास्वर मप्यज्गीकक्चभ्यम्, न च तदस्ति, भवेवा तस्याः 
ऽप्याकारान्तरकदयनायामनवस्थत्याहु स्वाऽऽकारस्येति ॥ ८१ ॥ 

अपरिच्छनस्तं सत्तामेव न कभते कुतस्तस्य प्रामाण्यमिद्याह न 
चेति । न चाऽस्माकमिव ज्ञानस्य पश्ादन्येन ग्रहणं सभचति, सवस विदां 
स्वाश्चपयवसायित्वादिति । यदा चकं स्वाक्रारोऽपटपिवस्तदा तद्धी 
नग्रहणस्य विषयाऽऽकारस्याऽऽप्यसि द्धिरेदेव्याह भ्राहये इति ॥ ८२ ॥ 

ननु भवताऽपि सुखदुःलर्छादीनां स्वसखवेद्यत्वमेषटव्यम, अन्यस्य 
वक्त्रा(र)देस्तदुभ्राहकत्वाऽमावादत आह मनस इति \ कितिन्दियं मन 
इत्येतावता तज्ञक्ञानं(३) भ्रत्यक्षम् , कः पुनमनसः सुखादिभिः सनिः 
कषः, अत आह मनसेति । मनसा, मनः सक्ञकेनेन्रियेण संयुक्तं आमा 
स्वसमषेतान् सुखादीन् सथयुक्तसमवायसेनिकर्षेण प्रतिपद्यत इति नास्ति 

कि ५५, क त, 

तेषामपि स्वसंविस्तिरिति ॥ “३ ॥ 

[अ । १ 2 1 

( १ ) नाऽन्यात्मेति पा० । 

( २) चक्षुरदेरिति पा । ( ३ ) तज्ज्ञानमपीति पा०। 



१९० त्यायरन्नाकराख्यग्याख्यासहितेश्ोकवाक्तङे । 

सम्बद्धं वतमानं च गृ्यते चक्षुरादिना । 
सामान्यंवा विकोषो कषा स्राद्यं नाऽतोऽच्र कथ्यते(१)८४ 
छश्चषणं यच येसक्तः प्रस्यक्षे लोकिके सति । 
विद्यमानोपलम्मिस्वात् सवस्येवाएऽनिमिन्तता ॥८५॥ 
नि्विकर्पकपक्षे तु सुतरामनिमित्तता । 
साध्यसाघनसम्बन्धो नाऽबिकरप्य हि गद्यते ॥८९६॥ 
कथं प्रत्यक्षपूवेस्वमलुमानादिनो भवेत् । 

नञ्च सौ गते दिके षविष्यत्वं वद्ान्त्यादिभिः सामान्यविषयत्वे प्रत्य. 
क्षस्याकतमः ष्दैत् ्ाहमाऽ्लुपादानात् मयने लक्षणमत भा सम्बद्धमिति 
यदेषं योभ्य सबद्ध च सामान्य विह्नषो वा तत्सव ब्राह्यामिाते न वक्षष- 
कथनन प्रयाजनभिति ॥ ८४ ॥ 

मु कर्पनापाढमथान्तं परत्यक्षम, तश्चतुिधम् , इन्डियज्म्) 
दन्द्रियजसमनन्तरप्रत्ययाद्कव मानसम्, सवचित्त(२) चन्तानामास्म. 
सवेदनम्, यो गिन्ञाने च । योगिक्ञानमपि माचनाबलजमतीताऽनागतादि 
विषयमपि कद्पनाऽपादत्वाल्मत्यक्च्नव । तेन यद्यपि सत्तश्रयोगजस्य 
प्रस्यक्षस्य विधथमनेोपरम्भनत्वात् धमे वत्यनिमित्तत्ता, तथापि कल्प. 
नापोादलश्षणस्य यो गिज्ञ(नस्य तन्निमिष्तता भविष्यतीत्यत आह् रक्षण. 
मिति, सवमेव प्रत्यक विधमानोपरम्भनं लोके, अतो यस्मिन्करस्मिखि 
दपि छक्षणे सिध्यत्यवाऽनिमितच्तताः, भावनावरूजं तु ञानं स्दृतिरेव, 
अचुभूतविषयत्वाद्धातनायाः; तेन प्रामाण्यमेव नास्ति नतसं प्र्यक्चत्व. 
भि्युक्तम् । करटपनापोढपक्षे च सखुतर।मानैमित्ततेस्याह निर्विकल्पकेति । 
कारणमाह स्येति । श्रेयःसाधनता हि धमेता, सा चादवद्यमिदम. 
स्य साधनाभेति विकस्प्यैव प्रहीतव्या, नाऽविकदिपतेन शाक्या प्रह. 
त॒भिति ॥ ८५॥ ८६ ॥ 

पं प्रत्यक्षाऽनिमित्तस्वं प्रतिपाद्य प्रत्यक्षपू्ेकत्वादयुमानोपमा- 
नाऽथांपत्तीनामक्ारणत्वमुक्तं भाष्यकारेण,(३)तदाक्षिपति कथमिति । 

( १) करप्यते इति पा० । (२) रावविज्ञान।त्चैत्यानामिति । 
( ३ ) प्रप्यक्षपूवैकत्वाचाऽनुमानोपमानाथौपत्तीनामप्यक!रणत्वमिति शा भार 

4-- १-- ४ । 
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यदा स्मृत्यसमथेत्वानिर्विंकल्पेन्दिथस्य घीः ॥८७॥ 
न चाऽविकरूप्य लिङ्खस्थ लिङ्धिसस्बन्धयोस्तथा । 
गहीतिः रुपमनि ऽपि साटरयग्रहणात् स्शते ॥८८॥ 
अर्थापत्तिः पुनः प्रायोऽन(१) न्द छऽं इष्यते । 
प्रवतेते च यं दषा सोऽप्यथेः सविकसर्पकः ॥ ८९ ॥ 
यन्न चानुमितं ष्टिङ् हुयगस्यादि, छिङ्खि च । 
तच्च धरत्यक्षपूवेत्वं कथमध्यवसीयते ॥ ९० ॥ 
प्रत्यक्षाऽवगते चाऽथ कुतस्तेषां प्रमाणता । 

कथं वा न अवति, अत आह यदेति । इन्द्रियाथंसामथ्यज्ं हानं प्रत्यक्षम् 
न चेन्द्रियस्थाऽथस्य वा स्पत सामथ्यंम्। सविकद्पकं च स्मुत्याशृष् 
जात्यादियोज्ञनयोपज्ञायने अनो निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षमिति ॥ <७ ॥ 

ततः क्िमस्याह न चति गृष्तिरन्तन । ठलिङ्कलिङ्गनत्सबन्धग्रहण 
पथक शनुमानम्। न च निविकट्पक्रन तद्भहण खम्भवति, अतोनं 
परत्यक्षपू्वेकमन्चुमानमिति । तथोपमाने ऽपि न तत्पृवेकतेत्याह उपमान. 
इति । गां ष्ट गवयं तत्महशतया विकल्प पश्चान्सघुते गवि साह्यं 
तेन गृह्यते, शतो नाऽ विकदपकपूषेक मिति ॥ ८८ ॥ 

अथोपत्तिस्त्वत्यन्ताऽतीन्दिय शाक्यादो प्रत्तमाना कथं प्रत्यक्ष 
पूर्विकेत्याह अर्थापत्तिरिति । मा मृत्प्रमेय(र)प्रत्यक्षपूर्विका, अभलुपपन्न(३) 
तु प्रत्यक्षेण षट प्रचतेत इति तत्पूर्विका(४) भविभ्यतीस्यत आह प्रवतत. 
इति । दादादिकं ह्यनेन विनेदं नोपपद्यत इति विकल्ितमेवाऽथापस्युदये 
निमित्तमिति ॥ ८९२ ॥ 

किच यन्न देश्चान्तर(व)पराप्स्यनुमितेन सू्यगत्यादिना लिङ्गन गति- 
कारणं सिङ्गचवुमयिते तन्न ितीयस्याऽयुमानस्य कथ पत्यक्षपृवकत्व- 

` मित्याह यत्रेति । तथा धमेऽप्यप्रत्यश् पूवैकमचुमानं भविष्यतीति ॥९०॥ 
` कंच विकरल्पनीयपिद भ्रत्यक्षपूवेकत्वम्, यदि तावत् प्रमेयचि- 
षयं प्रस्यश्चमपेक्ष्यैषां प्रज्ञलतिः ततः प्रामाण्यमेव न स्यादित्याह भव्यक्षेति । 

( १) नान्ये इति षा. । 

( २) प्रमेये इति पा०। (३) अनुपपद्यमानमिति पा०। 
( ४ ) तत्पवैकतयेति पा० । (५) दिशान्तररति १०। 
१६ श्छाण 



१२९ न्यायरत्राकराख्यग्याख्या सहिते श्वो कवातिके 

तेषद्ा स प्रतीयेत तद् नाऽस्य गोचरः ॥ ९१॥ 
अथ कस्य चिदर्थस्थ ज्ञानात् तत्पूवेता मवेत् । 
तदाऽस्य भविष्यत्वं न स्यादज्ञानकारणम् ॥९२॥ 
वर्तमाने हि कस्मिधि्ज्ञातेऽ्थैऽक्षवुडिभिः। 
लिङ्ञादविद्यमानोऽपि धर्मो गभ्येत तैस्तदा ॥९३॥ 
प्रत्यक्षेण गहीत्वा च वणान् वेदेऽपि(१)गद्यते । 
प्रमेयातरिति सोऽपि स्यान्तत्पू्वत्वादकारणम् ॥९४॥ 
के चित् तत्पूवकत्वं तु हेतुर्नैवति मन्वते । 
तस्पूवे कत्वा यत्तावत् प्रामाण्यं तदसम्मवः ॥९५॥ 
प्रत्यक्तण गहीत्वा च लिङ्ाथन्यतम श्रुषम् । 
परघन्तिरनुमानादेने च धर्मेऽस्ति तादृशाम् ॥ ९६ ॥ 

४ 

कारभेदास्पामाण्यमिति चत् , ततोऽनवगतविषयत्वाश्न प्रस्यक्षपू्वंकते. 
व्याह तैरिति ॥ ९१॥ 

अथ कस्मिश्िदयं अत्यश्चेण थृहीने अनुमानादीनां भ्रदृत्तिरिति श 
ते अथेति । दुषयति तदेति । अथस्य धमेस्याऽसुमानादिभिरज्ञाने भि. 
ष्यरवेन धर्मस्याऽपत्यक्चत्वं न कारण स्यादिति ॥ ९२॥ 

कथमित्याह वर्तमाने इति । तद्! हि वत्तमाने किं चित्प्रस्यक्षेण शृष्टी. 
त्वा भविष्यन्नपि धर्मोऽचुमानादिभिगंद्यतेति ॥ ९३॥ 

कि चेदश्चं परत्यक्षपूचंकत्वं शब्द स्याप्यस्स्येषेति सोऽपि धर्मनिमित्तं 
न स्यादिध्याह् परत्यक्षेणेति ॥ ९४ ॥ 

पवमाश्षिक्तं माभ्यमेकेषां मतेन समाधत्ते के चिदिति। कि तर्ही. 
त्याह तत्ूवंकलादिति । प्रत्यक्षा $गृद्ठीते धमं यत्ततपू्ैकतया(र२) धामा. 
ण्यमस्येषां, तचावन्नास्तीच्य तावदुच्यत इति ॥ ९९॥ 

पव तु पमाणान्तराणामनिमित्तस्वे हेत्वनमिधानान्मदफलं भाष्यं 
स्यादिति मत्वा स्वमतन समाधत्ते प्रत्यकषेणेति । सविकदपकमपि पतयश्च. 
मिव्युपपाद्धेष्यतते । पव च सामान्यतो वा विक्षतो धो प्रव्यक्षग्ीते 
पवार्चऽचमानादिप्रबुत्तिः, सम्बन्धग्रहणाऽयेश्चत्वादगरहीते सम्बन्धिनि 
तदु्रहणाऽसम्मवात् । लिङ्गारीति + लिङ्गत्वेन वा सहरसत्वेन षा धुमग 

( १ ) बणा्वदो ऽति पा.। (२) यत् तावत् तघपूकतयेति प* । 



परत्यक्षम ४ १२९ 

अनुभानालुमानादेने चाप्यस्लीह संभवः । 
सम्बन्धि ङ्गिशेङ्गानां प्वोसिद्धेरस्भवात् ॥ ९७ ॥ 
खत्ता च नाऽचुमानेन कस्य चित्प्रतिपश्यते। 

 घर्ेणाऽन्यद्धिशेष्यं चेत्, पक्षोऽसिद्ध विक्ञेषणः॥९८॥ 
(तस्मा दद्पूवेत्वात्केन चिढस्तुना सह । 
घमेस्थ नाऽनुमेयस्वमसाधारणवस्तु वत् ॥ ९९ ॥ 

घयादिकं गहीत्वाऽ्चुमानदेः प्रह्नात्तिः, न चाऽगरदीतऽगनो सावे वा तद्धि 
ङ्तया तत्सदशतया वा धूमगक्वयादिश्रहण सम्भवति । तदनेन भरका- 
रेणाऽनुमानादिप्रमेयस्येव प्रत्यक्षग्रहणा ऽपेश्चा दर्तिता भवति । धर्मस्य 
चाऽप्रत्यक्षत्वेन तद्लिङ्ग तत्सदश्च वा न हाय प्रहीतुमिति नाऽ्नुमा- 
नादेधेमे प्रति निमित्ततति ॥ ९§ ॥ 

न चाऽनुमिताऽनुमानमपि धमं सम्भवति, तस्यापि पत्यक्षपृ्वक 
ष्वात् › । यावद्धि न कायं कारणं तयोश्च सम्बन्धः पत्यक्षेण गृहीतः 
न॒ तावदनुभितयाऽपि गत्या तत्कारणमनुमातुं छक्यम् । न च चमं 
तथा स्तस्मवति । तस्य क्चिदप्यनवगमादेत्वाह--भलुमनिति ॥ ९७ ॥ 

कथ च धमाजुमानम् १? न तावद्धमोऽस्तीति शक्यमनुमातुमत 
भाह-- सत्तेति । शङ्कते धर्मेणेति । परेहरति पक्ष इति । धर्मस्य क ॒ चिदपि 
प्रमाणेन सिद्यमावात्। न ह्यप्रमितसखद्धावेन वस्तुना चक्यमन्यद्िशेषम्। 
न तर्हिं चमोऽयुवादेन प्रमाणकिधेः सिध्येत् । सत्यम् , यदि विधमा 
ना यो घमे शत्यनुधेत । यदा तु योऽय निष्प्रमाणत्वाददििषादास्पदी- 
भूत इत्यनु धते तदा विवादास्पदीभूतस्याऽनूधमानरूपस्य प्रमाणसि 
द्विःरस्स्येव । अनु्मानखिद्धिरव चानुवादस्याऽपेक्षिता न धर्मस्वरूप 
स्य। येतु तस्यापि सामान्यतः सिद्धिमेव मन्यन्ते तेषां कुतः सिद्धिरिति 
वक्तव्यम् । "पक्षोऽकिद्धविशषणः' हति च प्रस्थविरोधः । तथा परीक्षा. 
विश्चषं दक्षयता न चाऽन्यज्नाऽपि चोदनेव्ययमपि पक्षो दर्धित 
सिमिश्च पश्चि विद्यमाने कथं वा सामाभ्यासादरविवादा स्थात् । अभा 
वनिराकरण च ('असाोकपे नास्त" (१)इति भाष्यकारस्यार्सगत 
स्थादित्यास्तां तावत् ॥ ९८ ॥ 

पवसुपपादितमनुमानाद्विषयस्वं खोगतान् प्रति प्रयोगेण दश्ैयति 

( १) शा. भा. १-३१-५) 



१२ म्यायरव्राकराख्यन्याख्यासदहिते छोकवषारतिके। 

अट्ट तद रात्वाच स्वय चाञनुपङस्मनात् । 
घमेस्य ना पमेयत्वमस्षाधारणवद्भवेत्' ॥ ९०० ॥ 
नन्वर्थापत्तिरेवं स्याज्ञगदेचित्यद् शनात् । 
खुखिदुःख्यादि मेदो हि नाऽहष्टास्कारणादते ॥१०१॥ 
ष्टस्य उयभिचारित्वात्तद भावेऽपि सम्मवात्। 
सेवाऽध्ययनतुर्यत्षे दृषा च फलसिन्नता ॥१०२॥ 
स्यादेवं यदि शक्येत स्वामाविकनिषारणा । 
कमश क्तेश्च वेचिष्ये हेतुरन्यो भवेद्यदि ॥ १०३॥ 
यथा च फखवेचित्चे कमणां रक्तता स्वतः । 
तथा(१) च चिच्रता लोके स्व भावाद पत्स्यते ॥९०४॥ 
अधमे धमेशूप वा दयवि भक्ते फले प्रति । 
किमप्यस्ती तिं विज्ञानं नराणां कोपयुज्यते ॥१०५॥ 

तस्मादिति दयेन । अष्ताधारणं हि सोगतानामपि अविकद्पत्वान्ना5 
नुमानादेगस्यामेति ॥ ९९. ॥ १०० ॥ 

चोदयति नन्विति । एवमिति । प्रमाणं स्यादित्यर्थः वेचिडयमेव द् 
शयति यलीति ॥ १०१॥ 

कथमित्याह इषटस्येति । कस्य चितप्रयस्यतोऽपि धनं न मवति, कस्य 
चिदृप्रयस्यतो ऽपि भवतीति भ्यभिचारमेवोदाहरणेन द्यति 
सेवेति ॥ १०२ ॥ 

निराकराोते स्यदेषमिति । न च सा दाक्येत्याह केति । यदि जह्य 
हत्या$ग्वमे धयोः शक्तेवेचिश्ये स्वमावादन्यो हेतुः श्यात् ततो निवा 
त स्वाभाविकत्वम् , न चाऽस्रावस्तीत्यतो यथा कर्म्ाकतितैचिडं 
स्वाभाविकमेव जगद्धैचिऽपमेवास्तु, क्िमन्तर्मडुना कर्मनेत्याह यथा 
येति ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 

नन्वभ्यभिचारत्कमेशक्तीनां युक्तं स्वाभाविकत्वम्। न चेवं जग. 
दवैचिध्यस्य सम्भवति । एकस्येव हि द्रिधमेदेवर्यं च पर्यायेण इश्यते, 
तस्स्वाभाविकरवेऽचपपन्नम् । अतोऽवद्यं साविति कारणे दष्टस्य ठय. 
भिचारादडष्ठ करप्यम्रत आह अवमरईति। भवत्वेवम्, तथापि दुःखफद 
व व व 

( १) तथा विचित्रता, तथीप ईतिवा भा. । 
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गकि लु थागादितो दुःखं हिंसादेः किं खुखोद्धवः। 
स्वगेपुच्राहिमदश्च कीहकशात् कम मेदतः ॥ १०६ ॥ 
हति यावद्विज्ञानं तावन्नैव भ्रवतेदेः 
प्रबुरथङ्खं च यज्ञानं तस्थ मूं प्रतीक्ष्यते ॥ १०७ ॥ 
तस्मास्सिद्धेऽपि सापान्ये तिशेषो नाऽऽगभारते | 
विशेष्य तु जिज्ञासा छुन्रकारेण साच्रेता ॥ १०८॥ 
गस्थमाने विद्ोषे च तदन्तमोवकारितः। 
सामान्यप्रत्यथोऽपि स्याच्छाश्ञादेवेत्यकारणम्। १०९। 
धथाऽथीपत्तिरेवं च नाऽलुभा, नो पमेष्यते । 
चास्रं चत्त दपेक्षोत तस्यैष स्यालखमाणत। ॥ ११०॥ 

साधनमधरमो ब्रह्मह्यादिः खुखफठदेवुश्च धमो ऽच्रिहोजादिः, उलेऽपौदं 
स्वर्मस्य साधनमिदं पशोरिति यावत्फरुविरेषं प्रति धमोत्धर्मो न 
विभज्येते तावक्किमभ्यद्ठमस्तीति पतावदथापसिक्ञानमनुपयोगीति १०५ 

पतदेव विन्ुणोति कि न्विति सादद्धंन । मा प्रवर्तिष्ठ, सिद्धं तावदा. 
पत्तिरपि धमे प्रमाणमिति । तथा च चोदनेवेत्यवघारणाऽसम्भवः, 
अत आह प्रहतयङ्गमिति । भ्रव्त्यङ्क यत् ज्ञानं त्र चोदनेव कारणमिति 
नात्राऽधापत्तिमरूरं विवक्षितमित्यथः ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 

अते(ऽथापतचतेः सामान्ये मानत्वेऽपि विशिष चोदनेवेति पतिक्ञासि- 
द्विरित्यु पसह रति तस्मादिति । सूत्रकारेणाऽपि न सामान्यमात्रजिल्लासा 
सुजिता तन्मा्नस्याऽग्रयोज्नस्वात् । किं तु विश्चषपयेन्तेवल्याह विशेषस्य. 
ति। न सामान्यस्यैव किं तु विशषरपापीत्यथे; । विरशषपयेन्तति थाव. 
{द्ात ॥ १५८ ॥ 

नन्वर्थापत्तेः सामान्यस्य, विश्चोषस्य, चाऽऽगमात् सिद्धेः समुचिच. 
तयोः भामाण्येन चोदतैवेत्यवधारणाऽसिद्धिरत आह गम्यमानईति । 
सामान्यं हि साधयन्ती अथापत्तिः न विराषं निधोरयितुमलम्, 
विशेषं तु साघयच्डाख्मन्तर्णीतसामान्यपेव साधयतीति कि भरना. 
णान्तरेणेति ॥ १०९ ॥ 

के चिरिविमामिव चैचिरग्राधापत्तिमचुमामेव का्यास्कारणगोच, 
रां मन्यन्ते खा ह्य्थापत्तिषदेव निराकायेत्याह यथेति । सापि सामान्य. 
मान्रसाधनावनुपयोगिन्येव । उपमाग्रहणं इष्टान्त इति । अथ तदेव शचा. 



क प च, 

१२६ न्थायरत्राकरारूयष्याख्यास हिते शछ्खोकवातिके । 

प्रत्यक्चाऽगहणं थन्तु लिङ्खादेरविकल्पनात् । 
तननेष्टतवा(दिकर्पस्याप्यथदूपोपकारिणः ॥ ९११॥ 
अस्ति द्यालखोचनाज्ञानं(१) प्रथम निर्विकल्पकम् । 
वालमुरादिविज्ञानसहर छुद्धवस्वजम् ॥ ९१२ ॥ 
न विषो न सामान्यं तदानीमलुभयते। 
तथोराधारभूता तु व्यक्तिरेषाऽवसीयते ॥ ११३ ॥ 
महा सामान्यमन्येस्तु द्रन्यं(२) सदिति चोच्यते । 
सामान्याविषयत्वं च पव्यक्षस्येवमाभितम् ॥ ११४ ॥ 

ख(२)मजुमाऽप्यपेक्षते, ततस्तदेवास्तु प्रमाणम्, किमदुपयोगिन्याऽनु. 
मयेत्याह् शास्रभिति ॥ ११० ॥ 

यक्त लिङ्गादि न प्रत्यक्षश्राह्यं निविकद्पकत्वात् प्रव्यक्षस्येत्युक्तम् 
तद् जुभाषते प्रत्यक्षेति । निराकरोति तत्रेति । कारणमाह इषटत्वादिति । अथै. 
रपोपकारिण इति । यो विकल्पः (४) स्वेनेव रूपेणाऽथ विकल्पयति ना. 
न्यरूपेण शुकतिरजतवत् , तस्यापि प्रत्यक्षत्वेनेष्टत्वातव् अर्ति प्रत्यक्षं 
लिङ्घदेरिति ॥ १११ ॥ | 

यसूत्वपिशब्द मसहमानः सवमेव ज्ञानं चाब्द्ाऽयुविद्धत्वात्सविक- 
ल्पकमेव न कि चिन्िर्विकरेपकमस्तीति मन्यते, त प्रत्याह अस्तीति । 
बाङानामिवा$भ्युत्पत्नानामस्माकमपि चश्चुःखन्निपाताऽनन्तरं खि. 
कटपकाश्प्रथममस्ति निर्विकट्पकं प्रतीतिसिद्धमालोचनविश्ञानं शुद्ध. 
वस्तुदिषयम् , तदभावे हि निनिंमित्तं चष्दस्मरणं स्यात् । अस्श्रतश्चाब्द्- 
स्य च न दाब्द्ाऽचुषिद्धो विकदटपः सम्भवतीति ॥ ११२॥ 

शुडबस्तुजमिस्येता्ववणोति न विशेष इति । विशेषो ध्यवच्छेक्षे 
उयान्ुत्तिः, सामान्य समानत्वम्, अचुहृच्तिरेति यावत् । भवुबुत्तिष्या. 
बत्ती न निर्विंकद्पके प्रकाशेते । तयोस्त्वाधारभूतमनुदत्तं व्यावृत्तं च 
यज्ञातिऽ्यक्तथाद्यनेकाकारं वस्तु तत्तदाकारखंयुक संमुग्धं समधघसी. 
यते, तत् श्द्धषरित्विस्युखयते । व्यक्तिरिति । व रित्वत्यथैः ॥ ११३ ॥ 

वेदान्तिनस्तं सहासामान्यमेव सत्ता उव्यश्चन्दाऽमिलष्यं निर्विक्- 
हपकस्य विषयमाहूुरित्याह महासामान्यमिति। पवं च सर्वमेव परत्यक्षं 

( १ ) आलोचन हानमिति पान्तरम्। (९) स्तदभ्यभिति पा, । 

( ३ ) तदेव भाष्यमिति पा. । ( ४) भथेङूपोपकरारी यो विक्पस्तेनैवेति पा, । 



परत्यक्षदूत्रम् ४ १२७ 

विक्छोषास्तु प्रतथिन्ने सविकल्पकबुद्धिषिः। 
ते वके चित्पतिद्रव्यं के चिद्धहूषु सथिताः ॥१९१५॥ 

` तानकल्पयदुत्पत्त व्थाघ्न्ताऽनुगतारमना । 
गव्यद्वे चो पजातं तु प्रत्यक्ष न विशेष्यते ॥११६॥ 

` ` ` तदयुक्तं, पतिद्रव्यं मिन्नरूपोपलम्भनात् । 
सामान्यविषयमाधितं मवत्तीत्याह् । सामान्येति ॥ ११४॥ 
। निर्धिकदपमेव चेत्प्रत्यक्चं कथं तहिं विश्चेषप्रतिपत्तिरत आह विशेषा. 
स्त्विति । तानेव शेविधान् विभजते ते चेति । भ्रतिद्व्यवु्तयः खण्डादि- 
उयक्तयो, गोत्वादयस्तु बहुष्वनुगताः, ते च सत्तादेमहास्रामान्यापेश्चया 
विशषा इति ॥ ११५ ॥. हि 

तांश्च इयानपि विश्चेषान् व्याच्रस्यनुगमातंमनः स्थितानकर्पय८११ब् 
प्रस्यक्ं(2) खन्मात्रविषयसुपज्ञायमानं गवि चाऽदवे चेकरूपमेव भवर्तात्या- 
ह तानिति किमति विशेषान् न कदपयति?भेदाऽवभासाऽधीनत्वाद्धि्चेषा- 
ऽधमासस्य । तस्य चेतरोतराऽमावरूपरस्य भरत्यक्षेण प्रहणाऽसम्भवात्। 
अपि चाऽभावपुवैको वा विशेषाऽवभासो विपरीत घा। न तावदमाष- 
पूवकश्वम् , अभावस्य प्रतियोग्याधयग्रहणाधानत्वात् । न हि सदुपमेक 
मेवेतरेतसयाऽभावस्य प्रतियोगि चाश्रयश्चेति सम्भवति । नापि विश्ेषाऽव. 
भासपृषै(रोको मेदाऽवमभासखः, मेडाऽनवभासे विशेषाऽनवभासात्। त 
स्मादनाद्ययविद्यानिबन्धनविकद्पविलसित्ता एव विशेषाः न परमाथेतः 
सन्ति । प चाऽदितीयमेक संविद्पमश्चर (४) मिस्यदवेतश्चतिः प्रत्यक्षा. 
ऽनुगुणेव न धत्यक्चविरोधिनी ॥ ११६ ॥ 

तदेवद् दुषयति तदयुक्तमिति । किं खलु मवतो नालपीतयोरितक्तम- 
धुरयोः शीतोप्णयोगेवादवयोश्वक्षप्रयोगानन्तरसुपजायमानं विक्लान- 

मेक रूपमेव ? सत्यमिति श्ुवाणस्य नोत्तरं वाच्यम्! यच्ितरेतराऽभाः 
वो भेद इति, तस्तु, न त्वज मेदग्रहणेन कायम । यद्धि नाखाद्धिन्न 
पीतं तरस्वरूपमेव गृह्यते न तु भिन्नतया, येन मे दश्रहणाऽपेश्षा भषेत्, 

तेन नीदपीतादीनां सिश्नरूपाणां प्रत्धक्चघ्रहणे सति पञ्चाद्भावेनेतर. 

तरारमावः प्रतीयतडइति न कश्चिददोषः । अन्यथा खविकठ्पकवुद्धि- 

{ १ ) अधिकल्पयदिति । ( २ ) भ्रथमप्रत्यक्षमिति पा० । 

( ३ ) पूैकल्वभिति पार । ( ४ } प्रत्यक्षमिति पा० । 



१२८ न्थायरन्नाकरास्यव्यास्यासहिते्ोकवा्क । 

न ाख्यातुमहाक्यत्वाद्धेदो नास्तीति गम्थते ॥९९७॥ 
(निविकर्पकबोघेऽपि द्यात्सकस्थापि वस्तुनः । 
ग्रहण" लक्चषणाख्येय ज्ञाचा छ्यु तु गह्यते ॥११८॥ 
न चा(१)ऽसाघारणत्वेन परब्याघृत्यकर्पनान्। 
विकश्षेषाऽनुगमाऽक्टसेः सामान्यमिति नपि तत्*९११ 

तदति चेत् , नन्वधिद्ययाऽप्यक्यमेव विकहोषभ्रहणाधीने मेदश्रहणं 
तदधीन च दिश्ेषभ्रहणं कथमरविष्यया ऽवि निर्णीयेत । न चाऽना 
दितया बाज्ञाडूरवत् पारहा(२) रसमवः। स्वापादुत्थतस्याद्य वक्षः 
कषान भदक्ान चान्योन्याशथ्चयत्वान्नाटमुत्पन्नम्) सथ भदश्रहणमन्तरणा' 
&प्याविद्यामाच्रण विदषन्रहण, तदहीन्द्रियमान्रमवानपेक्चमस्तु किम 
॥विद्याग्रहणनत्यास्तां तावत्) नु निधिकल्पकदशायां तावदीदकश्ा- 
मिति भिन्नरूप नोपाख्यातुं शक्यते, तत् कथ तस्य ग्रहणमत भाह न 
हति ॥ ॥११७॥ 

किमिदानी यिन्नरूपमेव निर्विकद्पकम्राह्य, नल्याह निर्विकल्पकेति 
प्रहणमन्तन । द्यात्मकस्य, सामान्यविश्ाषाल्पकस्येत्यधः । सामान्य. 
विक्ञाषाऽ्वभासो ऽपि परततिसद्ध एव । नहि निर्विकस्पकेनास्णृ्टी- 
तस्य सावकलङ्पकेनापि महण सम्भवति । न वा ऽगर्दीति सामान्य व्य- 
कत्यन्तर प्रत्यभिज्ञा समवति । तस्मा्सामान्यं विशेषश्च निर्विकल्पके. 
ऽपि प्रकादात एव। 

नु न विशेषो न सामान्यं तक्ानीमनुभूयत' इत्युक्तं तत्कथं न. 
योभश्रहणमुख्यते, अत आह रक्षणेति नापि त दित्यन्तेन । न हीदानी. 
मप्यनुञत्तिश्याबुस्योश्रहणसमुच्यते । या त्वियं गृह्यमाणस्य दथात्मकत्वा- 
ष्या सा ङक्चषणाख्या गरह्यमाणस्य वस्तुनां छक्षणमाख्यायने खा 
मान्यविरोषात्मक तद्वास्त्वति; ज्ञात्रा पुनः शुदमेवाऽनुशचिन्याचरु 
त्तिरहित गृह्यते नं स्वस्ाघारणत्वेन, परेभ्यो व्यक्त्यन्तरेभ्यो उ्याचुष्ते. 
रक टपनात् । तथा ग्यक््यन्तराऽयुवुत्तरकदपनति न सामान्यमपि 
ग्यते, अतो न विरोध इति ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 

(१) न लिति पा.| 
( २ ) परिदहारेणापि विशेषे ग्रहीतु शक्यत इति सम्भद इति पाठेऽधिकः क्वावैत् । 



धरत्यक्तपूत्रभ् र १९९ 

तततः परं पुनरषस्तु घमेंजतत्यादिभिधया | 
वुद्खयाऽवसीथते साऽपि प्रत्यक्त्वेन संमता ॥१२०॥ 
करण चेन्द्रियं बुद्धेन तच्र ज्ञानमादितम् । 
ततः स्डत्य(१)सम्यत्वाद्कल्पाऽलतो न काथते।१२१। 
आत्मन्येव स्थितं ज्ञानं, स हे बोद्धाऽच् गम्यते । 
स्मरणे चास्य सामथ्यै सन्धानादौ च विद्यते ॥१५२॥ 
तेनेन्द्रियाथसम्बन्धे विद्यमाने स्मरन्नपि । 
विकल्पयन् स्वधमंण वस्तु प्रत्यश्वान् नरः ॥१२३॥ 
तचत दिन्द्रियाऽषीनातेति तेज्यपदिदयते । 
तद सस्बन्धजातं तु नैष प्रस्यक्षसिष्यत ॥ १२४ ॥ 
पुनः पुनविंकल्पे ऽपि सती जातिः प्रतीयते । 

पव नि्विंकदपक तद्धिषय च उयाख्याय सविकदपकस्य प्रत्यक्चत्वं 
पू्वाक्तं प्रपञ्चयति ततः परमिति। ततो निरविकन्पकादुत्तरकारु आ. 
स्यादिभि्विकद्प्य वस्तु यया बुद्धश्च ग्यते साऽपि प्रस्यक्नमवति ॥१२०॥ 

यत्त सविकल्पकस्य स्थृत्यनुविद्धत्वादिन्दरियस्य स्म्यतावसामथ्या. 
शञेन्द्रियजत्वारत्युक्त, तज्नाह करणमिति ॥ १२१॥ 

क तरिं ज्ञानमाहितमत आहं आत्मनीति तन्न कारणमाह सैति ) 
ततः किमिस्याह् स्मरण इति ॥ १२२॥ 

तथापि कथय स्मरणापेताऽघ्चन्यापारजन्यश्य सचिकटपकस्य प्रत्य. 
श्चत्वमत आह तेनेति पुरुषो हि पवद जास्यादि कारान्तर चक्षुरादि- 
सिशदीत्वा तस्य पृषेदरोनं मनसा स्शुत्वा तदिदभित्यनुलन्धायाऽ्नुप- 
रतेन्द्रियव्यापारः पुरः स्थितमथ विकद्पयन् परत्यश्चवानेव ` तदानीमपी- 
न्द्रियव्यापासर्स्याऽबिरमादिति ॥ १२३॥ 

नन्विन्दियमाज्ज परस्यक्षम् , इदं त॒ स्मरणसाहितस्डियजं, कथ. 
मिन्द्रियव्यपदेश्यमत आह तदेतदिति । शन्द्रियज प्रत्यक्ष न तन्भात्रज 

मिति अक्षाऽखम्बद्धाऽथविषयकस्या(२) ऽश्माभिरपि नैव भत्यश्चत्व- 
मिष्यत दृव्याह तदिति ॥ १२७५ ॥ 

तस्सम्बन्धाऽनुसारिणस्तु बहा विकल्पाः पुनः पुनरपि जाय. 

( १) त्स्म्रत्यायसमथेत्वादिति पा. । (२) तिपयविकल्पस्यति पा. । 
१७ इखो० 



७ 

१३० न्यायरव्राकराद्यग्या र्य सहिते श्वोकवातिके 

तस्सस्वन्धाऽज्ुसारेण सवं प्रत्यक्चमिष्यते ॥ १९५ ॥ 
न हि प्रविष्टमाज्नाणासुष्णाद् गभेगृहादिषु ॥ 
अथा न प्रतिभान्तीति यद्यन्ते नेन्द्रियेः पुनः ॥१२६॥ 
यथा स्वामासमरान्नेण पृं ज्ञात्वा स्वरूपतः। 
पञान्तच्राऽववुध्यन्ते तथा जालत्यादिधमेतः ॥ १२७॥ 
धदि त्वालोच्य ससील्य नेत्रे कथिद्धिकल्पयेत् । 
न स्यात् प्रत्यक्षता तस्य सम्बन्धाऽननुसारतः ॥२९२८॥ 
असमस्बद्धधिकङपेऽपि तुख्यमात्मादि कारणम् । 

तेना(१) साधारणत्वं स्यादच्चाऽद्चस्येव कल्पने ॥१२९॥ 
निर्विकल्पकबोधेऽपि नाऽक्तं केवशरकारणम् । 

माना न प्रत्यश्चतामतिवतेन्त इत्याह पुनः पुनरिति ॥ ९१२५ ॥ 
नन्वक्षजब्यद्धिकद्पः किप्रिति प्रथमाऽश्चसनिपात पव न जायते! 

अतो नाऽक्षज शस्यत आह न दीति ॥ १२६॥ 
यदि तु तश्च प्रथममेवाऽस्फुटाऽवमासं विज्ञानमस्तीत्युख्यते, नदि 

हापि समानमिद्याह यथा त्विति ॥ १२७ ॥ 
यदा चेवं रमुत्युत्तरकारुमिन्द्ियव्यापाराऽनुपरमात्थत्यश्चस्व तदा 

यत्परेखक्त, 'स्मरणव्यवहितस्यापि सविकस्पकस्येन्दियव्यापारसनेधि 
माच्रेण प्र्यश्चत्वे सत्या(र)खोच्य निमीद्याऽवस्थितस्य चिकदट्पयतो 
विकदपः प्रत्यक्ष स्याद्" ईति, तन्च प्रस्तञ्यत हत्याह यदि ! विति ॥ १२८ ॥ 

नल्वनेककारणक्तं सविकर्पकं किमश्चणेव व्यपादिषद्यत हत्यत आह 
असम्बद्धेति । अश्चाऽस्तम्बद्धविषये अन्चुमानादिविकस्यप(३) ऽप्यारमादेः सा 
धारणत्वादपरोक्चविकल्पे ऽश्चस्याऽसाधारणत्वाचनैव व्यपदेश्च इति १२९ 

तस्थे चदं निर्विकदपके ऽपीत्याह निर्विकर्पेति । एवमश्चव्यापाराऽसुप 
परमाव भत्यक्चत्वभुक्तम् । अस्तु वा निरविकद्पकोत्पत्तो(४) नित्रत्तव्या. 
पारत्वमक्षस्य, तथापि परपरा ताधदक्षजत्वम् , तावतापि भस्यक्षव्वो 
पपिः । किं चवमुमानादीनामपि प्रत्यश्चत्वं स्यादिति तन्निबस्यथं 
रूढिरभ्युपसस्यते, यथा परपरया पङ्काज्ञननं मण्डूकादि(५)सखा- 

( १) तेन साधारणमिति पार । 
८ २) सम्यगाङाच्येति पा. । (३) विषयेष्वनुमानादिविकल्पेषिति पा. । 
( ४ } निर्विकट्पकं जनित्वा सविकल्पकोत्प्ताबिति पा. } ( ५ ) उत्पखादीति पा, । 
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तत्पारम्पथजाते चा रूढिः स्यात पड्जादिषत् ॥१३०॥ 
अनिमित्तेव वा रूढिः खतरा सविकल्पकम् । 
प्रत्यकं समत राके न तथा निकिकस्पकम् ॥१३९॥ 

बद्धप्रयोगगम्याश्च चन्दाथोः सर्बएव नः। 
तेन यच्च प्रयुक्तांऽय न तस्मादपनोयते ॥ १३२ ॥ 
सिद्धाऽुगममानं हि कतुं युक्त परीश्चकेः 
न सवरकासदडस्य लक्षणेन न(र)वतनम् ॥ १३३॥ 

कल्पनायाः स्वसंवित्ताविन्द्रिया्धौनता कथम् । 
मनस्तञचेन्दिय चेत् स्याद् गोत्वादावपि तस्छमम्र् १३४ 
स्व सं विन्तो तदिष्टं चेह्ोको न द्यवभिच्छति । 

धार्णमिति तन्निच्रच्चये पद्मविषये पड़जशबष्दस्य, ददि्षाह् ततार 
पर्येति ॥ १३० ॥ 

अनिभमित्तिव वा सविकद्पके रूढिरस्तु, इद्धव्यवहारे सुतरां तन्नैव 
प्रयोगादिति भाह निमित्तेनेति ॥ १३१ ॥ 

नु सत्यपि शृद्धभ्रयोगे तक्निवुस्या परीक्षकेनिंविंकल्पकमेव प्रस्य 
क्षमाश्रीयतेऽत भह बद्धेति ॥ १३२ ॥ 

किपिति नाऽ्पनीयतेऽत आह सिद्धेति । यदि नाऽक्षज्न सविकद्पक्ष 
ततः कल्पना ऽपि स्वसंवित्ताषिष्टा नायं विकल्पनादिति यदक्ष्यां स्व. 
सवित्तो प्रत्थश्चत्वामिष्टं तदपि न स्यादित्याह कल्पनाया इति । अथेन्दिय- 
जनिर्चिकदपकसमनन्तरप्रस्यथाख्यमनाज्ञन्यतया तत्र प्रत्यक्ष, ततो 
गोत्वादिविषयेऽपि तस्याः प्रद्यश्चस्व मनोजन्यतयेव भविष्यति, मनः 
स्वरूप तदुक्तमस्यदवर्यन्थदेत दित्यां मन इति ॥ १२३७ ॥ 

वाद्ये मनसः प्रब्रस्ययोगार्स्वखिदुपस्येव मानस्तप्रत्यक्षत्वाभिति 
शङ्कते स्वसविताविति । दृषयत्ति लोक इनि । रोको हि गोत्वादिविषयेऽपि 
मनसः प्रत्यक्षे तुत्वामेच्छति स्षविदश्च बहिवषयस्व मन्यते न स्व(२) 
स्विचतिप्रत्यक्चत्वम् । भतो बहिरेव साविकद्पस्य प्रत्यश्चत्वमङ्गाकत्तव्यम् | 
तन्न यदि मनो न बदहिवेत्तेते चष्चुव्योपारस्य च व्यवदहितत्वं, तथाच 

( १) विवतेनमिति पा (२) स्वर्सवितिमिति पा,। 
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९३२३ न्यागरत्राकशख्यन्याडपासदिते श्ुोकवातिंके। 

तस्माद्हित्वमेष्टव्धं परि नािकताऽपि वा ॥ ९३५॥ 
भनसस्त्विन्दियत्वेन सुखदुःखा दिबुदिपु । 
यथा प्रत्यच्तेधं नस्तदधीना मिष्य ॥ १६३६ ॥ 
चदघीनत्वसास्येऽपि कल्पनाऽपाटङञ्दनात् । 
प्रस्यक्तं किञिदेवे्टं यथा तव तथेव नः ॥ १३७ ॥ 
रिङ्ादययमावतश्ापि नाऽ्नुमानाद्धीरिथम् । 
वाधकप्रल्यय)ऽसन्वान्नाऽप्रामाण्यं च युज्यते ॥१३८॥ 
न च पुवंमटछत्वात् स्दतित्वश्ुपपद्यते । 
तस्मात् परस्पक्षमेषेदं व्यवहारस्तथेव च ॥ १३९ ॥ 

रूदधिवी परिभाषा बवाश््धीक्रियतां न त्वभ्रत्यश्चत्वं, लोकविरोधादित्याह 
तस्मादिति ॥ १३५ ॥ 

अथवा निर्वेकद्पकसहायं मनो बहिः प्रवत्स्यति, तथापि च मनो. 

जन्यता ऽस्त्येषेति तद धौनस्ुखादि चु द्धिवत् प्रत्यक्षता भविष्यतीत्याह 
भनदस्तिति ॥ १३६ ॥ 

नन्वन्यसदहितमनोजन्यत्वमयुस्ादीनामप्यस्त्येवेति तेषापपि प्रत्य. 
ध्चत्वं स्यादित्यत आद्र तदर्धनेति । यथा मनोजन्यत्वे कमातेऽपि सचि. 
कङ्पकस्य कदपनाऽपोढलरक्षणाश्रयणेन कि चिदेव स्व संवदनं पत्यक्च. 
मिष्ट न गोत्वादि संवेदनं, तथाऽस्माकषमपि मनोजन्यसे समनेऽप्यप. 
रोक्चावभासखमेव शान प्रत्यश्चं नाऽन्यदित्ति ॥ १३७ ॥ 

पारिद्चिष्यादपि सविकस्पकस्य प्रत्यश्चत्वें वबाधाऽमवाच्च ना. 
दुप्रामाण्यमित्याह् लिङ्गादति ॥ १२३८ ॥ 

अथ निरविंकद्पकमपराप्तप्रापक्रत्वात् स्म्रतिरियमुच्यते अत आह 
न चेति । भवन्मते तावक्जिविंकद्पकनाऽग्रुहीतमेव सामान्यम् । भस्माक. 
मपि क्चषणान्तरखम्बन्धस्याऽश्रद्दीतस्य अ्रहणान्न स्म्रतित्वपमिति । पारि- 
हष्यातपरल्यश्चत्वमेवेत्युपसं हरति तस्मदिति । भवतामपि योऽन्ुमानस्य 
प्रव्यक्चविसे धादव्यबदहारः र तथेव सविकरटपकस्थ साम्यग्राहिणः 
प्रस्यक्चस्वे सत्येवाऽवकद्पत नाऽन्यथेव्याह् व्यवहार इति । स्वदश्चणमान्ं 
हि ख्वेक्लामान्यसदम् । ससो यत्तद्विषयं परत्यक्षं त्ययक्कि चिदपि लाभा. 

- ल्यमयुमानादिगस्यं न बाधते । यथा खतम गोः स्वङक्षणमेव गृह्णद्पि 
भ्रत्यश्च गोत्वाऽनवधारणात् नारदवत्वाऽ्चुमानस्व बाधकम्, पवमाडोक्े- 
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© & क क [० जात्थाद्यधान्तरं यस्मादतद्रपेऽपि वस्तुनि । 
भबत्यध्यस्य धास्तस्भान्मगतष्णादनः समत्ा॥१४०॥ 

नतदन्वाद्ब्ुद्धनामध्यारापायस्म्मवात् । 

स्थितं नेव हि जात्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि न;१४१ 
दि द्येकान्ततो निन्नं विश्चेषटयात् स्थादिरोषणम् ! 

[ (क क्ष क, 

स्वाऽनुरूपा सदा बुद्ध चशष्य जनयत् कथम् । १५२ 

स्फाटेकादा ठु टलाक्षाददस्वरूपा या मतम्वेत्रु | 

ऽपि प्रत्यक्ष तस्मात्रमवाऽनतधिक गुह्धददवत्वे तरिमिन्नेव स्वलक्षणेऽनुमीः 

यमानं न बाधेतेति ॥ १३९ ॥ 
यदुक्तं नेदमञुमानं न स्मृतिरिति, तत्सस्य; नाऽत्रमाणामिति यदुक्तं 

तन्न श्रष्यामहे इति चोदयति जात्यादीति । जातिगुणक्रियानामधेयानि 

ध्य क्छेरथान्तरभूतानि । भनथान्तरत्वे व्यक्तिमात्रत्वा पत्तेजौदयादनिाम- 
भावप्रसङ्घात्तानि व्यक्त्यात्मतया स्िकद्पकेन गृह्यन्ते । गोर्य, दण्ड्य. 
य, श्युद्खोऽय, गच्छत्ययं, डत्थोऽयमिति । तेनाथोन्तरमथोन्तरा- 

स्मतयाऽप्यवस्यदुषरमिषव सलिङत वा मिथ्येव सविकट्पकामिति ॥१४०॥ 

परिहरति नैतदिति । कथमसमस्मताऽत आहु स्थितमिति। नामधेये 

सैव तावत्ताद्रप्यप्रतीतिरस्तीति चश्ष्यामः । जात्यादिजयस्यानथां- 
न्तरत्वादेव तु न तद्रृप्यप्रतातेस्प्रामाण्यामत ॥ १४६१॥ 

कथमनर्थान्तरत्वमत आह यदि हैत्ति। नहि कदाचिदिह गोत्वमिति 

प्रतीतिरस्ति, यतो व्यक्तेरथोन्त रत्वमेकान्ततो जात्यादेः स्यात् । 

सर्वदेव स्ंषघाभियं गोरिति गौत्वाल्मिकच व्यक्तेः प्रतीयते, न चेयं 

प्रतीतिरेकान्तिके मेदेऽवकदपते, इयमेव च मतीततेजतिं प्रमाणं नाऽ. 

न्यत् । श्यं च जलत्यात्मिकामेव व्यक्ति गमयत्ति, न चास्या; किं चिद्धा- 

घकमस्वीति पारमार्थिकमेव ताद्म्यमिति नाईग्रामणण्यमित्ति । नयु 

भिन्नचेव राक्चादकं स्वाऽनुरूपां बुद्ध मेथ्याचूता स्फरेकं जनयति, 

तथा जाद्यादिकमपि क न स्यादित्यत उक्त सदेति ॥ १४२ ॥ 

तद्िब्रणोति स्फरिक्ादाविति । कद्ाचद्त तद्रूप रफटेकमजतावे- 

वेकषेशद्यते न स्वेदा, व्युत्पन्नानां भेदाचगमाद्दिति । गोत्वाचुरूपां तु 

यास्ति सर्वदा ऽवगच्छन्ति । न हि ज्ञात्यादिरूपत्व व्यक्तेः वयक्तिरूपत्व वा 

जात्यादधनां कदा चिद्वाध्यते, लाक्चास्फटिकमोरिवेवरत रात्मकत्वामेत्याद 
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अव्युत्पन्नस्य सा मिथ्या व्युत्पन्नानां हि भेदधीः १४३ 
न तु जास्यादिनिखैक्तं षस्तु दष्टं कदा चन । 
तद्धिमोकेन बा तानि लछाच्चादिर्फरेकादिवत् ॥१४४॥ 
नन्लापि चेन्न दृहये भेदः केखित कदा चन । 
रक्तादिवुद्धिसम्यक्छं विनिषारयेत केन वा ॥ १४९ ॥ 
न चाऽप्ययुतसिद्धानां सम्बन्धित्वेन करपना । 
नाऽनिष्पन्नस्य सम्बन्धो निष्पत्तो युतसिद्धला ॥१४६॥ 
तथा च सति सम्बन्धे हेतु; कथन्न विद्यते । 

न सिति । नु वस्तुषिमोकेन उयक्त्यन्तरेऽपि जात्यादीनि द्यन्ते, व- 
स्त्वपि बद् रादि दयामत्वनिमुक्त पक्ावस्थायां स्कगुण डयते । 
सत्यम्, अत एव जत्याशनां दग्याद्धदोऽभ्युपगम्बते। कथं तदं न 
विमोक्ो इष इष्यत आह् तद्विमोकेनेति। तादात्स्यप्रस्थयस्य बाधोन षट 
इयथः । न दहि व्यत्तयन्तरेऽपि गोत्वं पयन् पृवेव्यक्तेगेवात्भकूत्वं 
मिथ्या मन्यते, सोऽपि गोस्यमपि गौरिति प्रतिभाक्तात् ; तथा फलेऽपि 
रक्तप्रत्ययो न पूवखज्ातं दयामपत्ययं बाधते, पृष दयाममे. 
वेदानीं स्कभित्यवगमात्; टाश्चारफारेकयोस्तु तदास्स्यं बाधत प. 
वेति ॥ १७२ ॥ १४४ ॥ 

बाधाभास्वे तु तन्नापि नाऽप्रामाप्यमिद्याह तत्रापीति ॥ १४५ ॥ 
वेशापिकास्तु जात्यादीनां व्यक्तेश्चैकान्तमेद मेवाऽङ्गाकृव्य समवाय. 

सम्बन्धे मन्यन्ते । यथोक्तम् 'अयुतसिद्धानामाघायांधारभूलानामिदभर- 
त्ययहेवुयेः सम्बन्धः ख समवायः इति । युतसिद्धिः प्रथकिलद्धिः, न 
युतसिद्धि्युतसिद्धिः, ताक्निराकरोति न चापीति । किमिति न कटने. 
त्यत आह् नेति । नं तावदनिष्पश्नस्य सामान्येन सम्बन्धः सम्भवति 
सस्बन्ध्याधारत्वात्सस्वन्धस्य, तदमावेऽसुपपरत्तरिति । निष्पततो वा 
पृथक्सिद्धेः अयुतसिद्धेरनुपपच्चिरित्याह निष्पत्ताविति ॥ १४६ ॥ 

युतसिद्धत्वे वा को दोषोऽत आह् तथा चेति। न्यसम्बद्धायां व्व. 

त्तौ निष्पन्नायां पश्चारसमवायाख्यसम्बस्धलासे कश्चिद्धतुरस्तीति। 
यद्! चवे धर्मधर्मिणोः खम्दन्धो न ङन्धः तदा घमांणामपि तक्िबन्ध. 
नस्थेकाथंसमवायस्तम्बस्धस्याऽमानच बण्णासपि द्रव्यादिविदषप, 
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षणामपि(१) न सम्बन्धः पदाथानां प्रतथिते॥ १४७॥ 
समवाथवियोा गच्च विद्रवः स्यात् परस्परम्| 
तत्कट्तानषस्था स्यान् तस्य तस्य।ऽन्यस्तङ्खतः॥१४८॥ 
अथ तस्याऽऽस्मरूपत्वान्ना ऽन्य सस्बन्धकल्पना । 
अभेदात्समवायोऽस्तु स्वरूपं धघमघर्भिणोः ॥९४९॥ 
न हि स व्यतिरिक्तः सन् सम्बन्धे प्रतिपद्यते । 
तसिसिस्ताभ्यामानिननेतु न नानात्वे तयोभवेत्॥१५०॥) 

येन्तानामसम्बस्ध पवाऽऽपन्न ह्याह पण्णामपीति ॥ १४७ ॥ 
किं चाऽस्य समवायस्य घर्मधर्भ्यां विथोगादसम्बन्धान्न तद्धक्षन 

धर्मधर्मिणोः सेन्छेषः स्यादित्याह समवयिति । यदि त्वस्त्येव समवायस्य 
समक्षायिभ्यां धमेधपिमावः सम्घन्धः, ततस्तस्यापि सम्बन्धस्यस 
म्बन्धान्तरकस्पनदनवषस्थेत्याह तत्वद्धप्ताविति ॥ १४८ ॥ 

दाङ्कते अयेति। धम घर्मिरूपत्वात्ताभ्यां समवायस्याऽभिन्नत्वान्न स 
म्बन्धान्तरकसर्पनेति । दूषयति अभदादति । पव तद्य मद स्या ऽङ्गीतत्वा- 
दमेधर्भिणोरेवाऽभमेदमङ्गीकच्थ तयोरेव समवायसंज्ञाऽङ्कीक्रियतां यद्व. 
भ्यं तया प्रयोजनं, नतु तद्यतिरिक्तसमवायाङ्खाकरणं युक्तम् । यच्चा 
ऽपरथगम्गतिमच्वादिकं समवायात्मकतया कथितं, तत् शखदीपिकाया- 
माङतिश्रन्थ दुषितामिति नेह प्रतम्यते ॥ १४९ ॥ 

कारणमाह न दीति । पूर्वोक्तमेवेतदनवस्थापत्तिरिति । भेदपक्ष 
च।(ऽभिन्नना ऽमेदाद्धमधर्मिंणार्मेदाप्तिरित्याह तसिमर्निति । किञ्चिद 
परस्ययामाधान्नायुतसिद्धिः । दयं गोरिति हि सवेदा क्र्वेषां प्रतीति न 
पुनरिह गवि गोत्वमिति । का चयमयुतसिद्धिः ? युतक्तिद्धयमावः । 
का पुनयुंतासिद्धिः ? परथगतिमस्वम् परथगाश्चतत्व च । तद्म वोऽयुतः 
सिष्डः । ययेवमवयवायवविनोः सम्बन्धः समवायो न स्यात् । विना 
प्यवयविचरेननावयवानां चलनात् । अ्षयचिनोऽवथवाक्नितत्वात् 
अवयवानां च स्वावयवाच्ितत्वात्समवायानुपपात्तिः । तत पव वक्तव्यम्, 
येन सम्बन्धेनाधेयमाधारे स्वायुरूपां बुद्धि जनयति, स्वाकारेण बोघ 
यतीत्यथैः, स सम्बन्धः समवाय इत्युच्यत । यदि जास्याखना व्यक्तिः 
तीयते तदा जातिन्यक्त्योस्भदः भरती तिबरखादप्युपपद्यते । भरतीयते 

( १) तस्माद्पीति पा. । 
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मनु घ्मांऽतिरेकेण धर्मिणोऽलपरस्मनात् । 
तत्सङ्कघाच्च एवाय गवादिः स्थाद्कनादिकवत् ॥१५१॥ 

आवि मांतिरो मावघमंकेष्वनुयायि(१) यत् । 
तद्धि यत्र वा ज्ञानि प्राग्धभेग्रहणाद्वेत् ॥१५२॥ 
भतो जात्यादिषपेण धर्मि यद् गद्यते नरैः । 
पाररूप्य न तस्यास्तीत्यप्रामाण्य न युञ्यते ॥१५३॥ 
"यस्यापि ज्यतिरेकः स्याद्धर्मेभ्यो घर्मिणः स्फु-टः । 
नित्ये तस्यापि तादुप्यान्न मिथ्यात्वं प्रसज्यते ॥१५४॥ 

हि णोरयं शालयो गोरय बाह्य इति मेद बुद्धः । शावङेयादिमेदेन 
भदबुद्धिश्च । प्रपञ्च तश्चाय जा्तिासद्धाविति ॥ १५० ॥ 

यषुक्त 'ततः(२) परं पुनवेरित्ति' ति, तदाक्षिपति नन्विति । न हि 
रूपादि धमेभ्योऽन्यो धमीं विद्यते, यो जाव्यादिमिर्विशिष्टो गद्यत । 
रूपादिसघातमाअमेव गवादिक वृश्चसंघातमात्रमिच वन नाऽन्यत् , अनुप, 
कम्भादुपरम्मकारणाऽसम्मवाच्च । यथाहुः- 

क्षीणानि चक्षुरादीनि रूपादिष्वेव पञ्चसु । 
न षषुमिन्द्रियं तस्य प्राहकं विद्यते बहिः ॥ इति । 

न चाऽसव्यपि वहिरिन्द्रियेऽन्तःकरणन गृह्यतामिति वाच्यम् । 
नस्य बहिरस्वातन्डयादिति॥ १५१॥ 

परिहरति अर्विरिति ¦ रक्तत्वहरितत्वादिधर्मप्वाविभोवतिरोभाष 
धमेकेषु यद्धदरफर्मवस्थाद्वयाऽनुयायि पत्यासिज्ञायते, यद्धा पिण्ड 
घरकपालाद्यवस्थास्वलुगतमवस्थावत । यद्वा सन्तमसे बङाकापङ्क्तौ 
प्रागेव हुक रूपम्रहणाद्ं गृहत, तद्धर्भे, न हि तदभावे प्रत्यभिक्ला 
सञमवति, धमोणां मिल्नत्वादशंनस्परोनाभ्यां च श्रहणमिति न श्राह 
काभाव इति ॥ १५२ ॥ 

प्रकृवं सविकल्पकस्य प्रामाण्यमुपस्तंहरति अत इति ॥ १५३ ॥ 
भवतु वाऽत्यन्तमेदो धर्मधर्मिणोः, तथापि नाश्रामाण्यमित्याह 

यस्यापीत्रि- द्वयेन । नित्यं ताद्ूष्याद्वाधकाभाषात् । सवेद्येताऽन्यथधा पुन. 
कके कनि [ (न 

रिति। बाध्येतेस्यथः। कथ पुनर्भिन्नयारमेदश्रतीतिरमिश्या स्यात्, 

(> ) यायिवदितिषा.। (२) छो.वा.सु*्श्छो १२। 
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यो्यन्यरूपसवद्यः सवेद्यो(१) बान्वथा पुनः । 
स मिथ्यानतु तेनेव यो नित्यमकगस्थते ॥ १५५ ॥ 
न चाऽमेकन्द्रिधश्राद्यं भिन्नता प्रतिपद्यते) 
मा भूद्धिन्नशरीरस्थग्राद्यत्वाद्धिश्चरूपता ॥ २५६ ॥ 
जात्यमेदादमेदशओ्चेदिगन्द्रियत्वन तत्समम् । 
तुल्यबुद्धरतो भिन्ना न सत्तन्द्रियमदतः ॥ १५७ ॥ 

युडिमेदाच नेकतेवं रूपादीनां घसन्यते ¦ 

सत्यम् , न त्वय मौरिति प्रतीतिस्मदप्रतीतिः, न यय मौरिति च भोरे. 
वायमिति च बुद्धिद्धय पयोयरूप गम्यते, अनः समवाय एचायमेव 
प्रतीयते, येनेत्थभाषेन धर्मिणो धैः भरतीयत इति मेदवादिनो म. 
तिरिति ॥ १५४ ॥ १५५॥ 

नलु दशेनस्पशोनाश्यां गृह्यमाण दव्य प्राहकमेदाद् ङपादिवद्धियेत, 
यदि सत्यपि भ्राहफमेदे न सिद्यते, रूपादयोऽपि न तद्दव मिथोभि. 
धरन् । पञ्चभिरक्षश्राह्य सत्तासामान्यम् पकं शछटमितिचत्, न, त 
स्याऽनेन्द्रियकत्वात्, स्वसामान्यानां सविकटपकविलस्ितन्वात् । 
इन्दियसंकरे वाऽक्षा(र)नेकत्ववेयथ्यै स्यात्! एकमेव त्वगिन्द्रियं भिन्न. 
ष्वपि विषयेषु पञ्चस दाक्तिमदङ्गीक्रियताम् । तदुक्तम्- 

नेकं रूपाध्यमेदो चा दष्ट चेक्नेन्द्रियेण तत्। 
अक्षाऽनेकत्वेवेयथ्यं स्वायं भिन्नेऽपि शक्तिमत् ॥ इति । 

अत आह न चेति । अनेकान्तिके हेतुरित्याह मा भूदिति ॥ १५६ ॥ 
नाऽनेकान्तिको हेतुरिति शङ्कते जात्यमेदादिति । चश्चुष्टुजातेरेकत्ान्न 

रूपस्याऽनेकेन्द्रियग्राद्यतेति । परिह रति इन्दियत्वेनेति । यथा रूपगोचरा 
णां चक्षु्टन एकत्वं तथा इरोनस्पश्ेनयाराप इन्द्रि यत्वेनेकःवाद् द्रव्य 
स्थापि नाऽनेकेन्दरियघ्राह्यत्वम् इति असिद्धा हेतुः स्यात्, तेनेकबुड 
ग्राह्यश्वात् एकमेव द्व्य प्राहकमेदस्ववन्त्रमिति । अत एव पञ्चन्डिय 
गोचसेऽपि सन्ता तुस्यबुद्धिगम्यल्वाद भिन्ना मवति । अन्यथा साऽपि 
भिद्यतेत्थाह् वुत्थशुदधरिति। यच्च नेन्ठियेण त'दिस्युकत, तदयुक्तम्, पेन्दि- 
यकं हि सामान्य स्थापितमिति ॥ १५७ ॥ 

'रूपाथययेदो वे'ति यदुक्तं, तत्राह बुद्धिभेददिति । नेकं रूपाद्यमेदा वे 
स 

( १ ) सवेयेतन्यथेति पा. । (२ ) जञानेकत्ववेयभ्यमिति पा. 

१८ श्छो० 
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एकाऽमेकत्वमिष्टे वा सत्तारूपादिरूपत्तः ॥ १५८ ॥) 

क चिच संडुरान्नाऽच्चमेकमित्यव सीयते । 
दाङ्दौर्बर्य सेदेन व्यवस्थाऽपि यतः क्र चित् ॥१५९॥ 

यथा दहि मनखः साधं रूपादौ चक्षुरादिना । 
धत्ति; खुखदुःखादो केवरस्यव ददयते ॥ ५२६० ॥ 

न कः चित्सङराऽभावात्सचन्नेव ईनि वन॑ते । 

कः चिच खड्करं द्रा सङ्धराऽस्पच्च कर्प्यतेः ।१६२॥ 

श्रोच्नदेरूपघावेऽपि शाब्दादिस्म्रातेदरनात् | 
बतमानस्थ चाऽज्ञानाद्यघस्था संप्रतीयत ॥ १६२ ॥ 
एकः यहि मेदश्च सवे(रोग्द्येतवानवा) 

व्य्ोभयज्ापि सिद्धसाध्यता श्क््या वकतमिच्याह् एकेति । रूपादीनां 
खदपतयेकत्व, ठव्यस्यापि रूपाद्यात्मनार्नकत्वत्रिष्ठमेवेति ॥२५८॥ 

अक्षा ऽनेक (र) त्वदयश्यं परिहरति च्व चिदिति । काश्णम।ह दार्वयैति । 

प्रचटन्चश्चुदुषरश्चोचो रूप गृहाति न शब्दम् । विपरीतस्तु परेतम् 
सय उयवस्थाऽन्षकत्वे ऽनपपन्नति खत्यपि उव्यविषये संकरे नाऽ्ाऽने- 
कत्ववेयथ्यमिति ॥ १५९ ॥ 

नम्वक्ाणां सकर ठव्यदव रूपादिष्वपि सकर स्यात्तत्राह यथा 
दीति इयेनं । न हि यदेकन्न इषं सदन्यज्ाढदचमपि भवति। यथा तावसम 
नसो रूपा दिग्रहणे चक्षुरादि सहायस्य प्रनरातिः. स्पत्तेञ्खादौ केवरस्य, 
तथा चच्धराद्रपि रूपादिष्वस्करो ढभ्ये च सकरो भविष्यति, न स्च 
जकरूप्यास्ाते ॥ १६५ ॥ १६१ ॥ 

कथ घुनम्रनस पव रूपादिग्रहणे चक्चुसदिखदहायस्य पज्रत्तिः स्म 
सिसखाद। केश्टस्याते ज्यवस्था गम्यते अत आह् घ्रोत्र्दिरिति। श्रोात्रादि- 
रहितस्याऽपि बधिरादेः शब्दादिश्मरणं सुखाद्यपटन्धिश् ददयतति 
तन्न श्रो्ाद्यनपकत्व, वत्तमानस्थ च रान्दादेरध्रहणान्तन्न भोज्ादिसा- 
पेश्चर्वं मनसो ऽवगम्यत्तशति ॥ १६२॥ 

पव द्!ढधदोचल्यवशाद्ूपाश्चपरन्धिन्यवस्था दर्धिता। यथात 
तया इक्षानकत्व सिध्यति तथा दृश्यति एकमिति । यन्नक्तः “स्वान्त 

( १) समैरिति पा०। ( २ ) अक्षानेकते वैयभ्यैमिति पा. । 
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करूप्यत शा क्तिमदश्चच्छक्तिरेवद्धिथे गयेत् ॥१६३॥ 
श्रणुयाह.धिरः चा्दं सङ्करे चक्षुरादिना । 
मनसो वा स्वतन्त्रे वतेमानाऽथवुद्धिषु ॥ १६४ ॥ 
न स्मरेद्रधिरः शाब्द श्रोच्रं चत्स्मातिकारणम् । 
स्मतिवद्ा चषेदस्य वतमानाथघीरषि ॥ १६५ ॥ 

स्षतिश्च न नवत्प्थाद् गृह्णीधात्तन्न चेन्मनः | 
१.८ ( 

छपि श्क्तम'देति, तदाराङत फर्यतइति । परिहरति शक्तिरेवेति । शक्ति 
पञ्चक तेवत्कदल्पनायमच्छयस्यानय तत्र तंद्रा कद्पनायमन्द्रथप 

चक वेति न विशेषः । ननु घीपिकटपनाद्ध्मेकद्पन। टचीयत्ली, सत्यम्, 
दह तु कत्टपमेव पृाथेग्यादिपञ्चक तन्न पञ्चानां शक्तिपञ्चककस्यने 
खष्ठानुगुण्य प्रागेव दृशिनम् , पकस्य तु वायवीयस्य तवगिन्दियस्य 
दाक्तिपञ्चककट्पन शएाऽनयुग्रणल्वाद युक्तमिति ॥ १६३ ॥ 

यदुक्तं क चिद्धा सकर दष्टा रूपादावपि सक्ररो न युक्तो उयचस्था 
दना" दिति, नस्य व्यतिरेकमाह शृणुयादिति । स्वकरे व्यवस्थान 
स्यादिति । यत्तु वन्तेमानस्याऽज्ञानान्मनसो बहिरस्वातस्ञ्यन्ुक्त, वस्य 
व्यतिरेकमाह मनस इति । श्णयाद्वधिरः शन्दमित्यनुषङ्गः, तस्यापि 
मनोऽस्तीति ॥ १६४ ॥ 

यन्त॒ श्रे(्देरूपधातेऽपि शब्दादिस्प्रतिदशनात्तत्र धोत्रा्यनपेक्च 
मनः स्वतन््रमित्युक्त, तस्य व्यतिरेकमाह न स्मरेदिति । अथाऽसतत्यपि 
कारणे स्तिः स्याद्, वत्तमानोपरड्धिरपि स्यादित्याह स्मृति. 
वदिति ॥ १६५ ॥ 

नु वतमानः चाब्दादिः श्रोज्नादिभिरेव गृह्यतां, क तत्र मनसा, 
अत आह् स्मति्थति पादश्येण । यत् खल मनसा स्मरयतं तद्वहणऽप 

मनोव्यापाये इष्टः, यथा सुखदः चनब्दादेकमपि मनसेव स्मयते, 

सर्वैस्मर्णानां मानसत्वात् । अतः काब्दादिग्रहणेऽपि सनाभ्यापासो 
ऽञखमीयते । तत्न च स्वातन्छये बधिरदेरपि शष्दादिन्रदणप्रसङ्गात् 
भ्रोच्रा्पेश्चैव मनः अव्न्तिरवधार्यते । कि च विषयाऽन्तरव्याक्षिप्तमन. 
स्कस्य चश्चुरदिखयुकेष्वपि रूपादिषु ज्ञानाऽनुद याद स्ति तत्रापि मनो. 
इथापार इति निश्चीयते । तथा सन्दादिष गश्यमाणेषु तदतिरिक्तष्वथो- 
न्तरेषु सर्वेषु स्मरणं न जायते, तदुवगस्यते नूनं तद्वहणे मनो भ्यापृत 
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ओज्ग्रहणगवेखायां' न च सयोस्द्ति भवेत् ॥ १६६ ॥ 
चोधात्मकलया पुंसः सवत्र ग्रहणं भवत । 
घुगपाद्रूषयऽव्यस्य करणाऽपाक्षता न चतु ॥६६७॥ 

तस्माञज्ञानाऽनुसोरण व्यकस्थासङ्करो क चित् । 
ग्राह्यग्राहकश्चक्तिभ्यः कायदारेण कल्पितो ॥१६८॥ 
चक्षुरूपादि भेदस्तु पश्चघेव व्यवस्थितः । 
तेन नीखखादि भेदेऽपि नेच्छ्रिया ऽऽनन्स्यकल्पना ॥१६९॥ 
तस्मात् पञ्चभिरप्यचै्वोधः सत्तागुण्वयोः । 

भिति । इतरथा त्वव्यापतं मनोऽथोान्तरेऽ््ापि सवेषु स्खुति पाद धीतति 
न सर्वास्खतिः(१) सिध्येदिष्याह नचेति । आओन्नघ्रहणवेखायामित्य- 
युषङ्ध इति ॥ १६६ ॥ 

नु बोधस्वमावः परषाऽन्याऽनपेक्ष पव विषया(रोनान्तरान् 
बाह्याश्च जानातत, 1कमस्यान्तः करण बाह; कर्णतचै वा ; तज्नाहु बाधति। 

यादि बोधस्वभावतचया परषो विषयेषु बोद्धन्येषु करणं नाऽपेक्षते ततः 
सवेदा स्व जानीयात् । ततोऽस्त्यन्यापेश्चा । ततश्च बद्यष रूषा 
दिषु चक्ुरादीनां करणत्वमन्वयन्यतिरेकाभ्यामञुमीयते । सुखादि 
वेदनस्य तु किं चित्करणमसुमीयते । तत्र लिङ्गादीनामस्तम्भवान्तज्ञ 
न्यत्वे चाऽपरोश्चत्वाञुपपत्तरिन्द्रियमेषेति निश्चीयते, तत्तु मन उच्यते। 
ननु शरीरमेव मनोऽस्तु, न, इन्द्रियत्वेन नेत्रादिवत् तद्यतिरेकानु 
मानादिति ॥ १६७ ॥ 

परकृतसुप्लहरति तस्मादिति । ज्ञानाख्यकरायंद्ारेण प्राद्यग्रादकशशक्तयः, 
ताभ्यः क चिदूपादावसकरः क चिद् द्रध्यादौ च सकर इति ॥ १६८ ॥ 

किमिति तहि रूपादीनाभिव रूपविश्चेषाणामपि नौखपीतादीनामि- 
न्द्रियभदो न कर्ष्यते { अत भाह् चक्षूह्पादीति । न हिं रूपरसा दिवत् 
रूपवेरोषापरन्धिन्यवस्थाऽस्ति, यत दइृन्टिसमेद्ः करप्येत, अतः 
पञ्चधव चक्षुयादेमदः । तथा ङपादीनामपि चाघ्चुषलत्वं भ्रौ्रत्वम् 
श्त्येवे पञ्चधेव भेदा व्यवस्थित इति न नाीलाङ्कवद्येनाऽनन्तल्ठिय. 
कदट्पनात ॥ १६२ ॥ 

क पुनरोषामिन्दरियाणां संकरः क वा त्यवस्थितत्वं, तत्संक्षिप्य 
( १) स्वत्रस्प्रतीति पा, । ( > ) एकविषयानिति षा । 
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द्रव्यसूर्तीं पुनदाम्यां रूपादाकेकशः स्थितिः ॥१७०॥ 
ननु जात्यादेरूपेऽपि कन्दाऽभेदोपचारतः | 
प्रवलेमाना भिस्वा स्यादुबुद्धी(१)खूपेषु बुद्धिवन्१७१॥ 
न शाव्दाऽमेदरूपेण वुडिरर्थेषु जायते । 
प्रार् चाब्दाद् याही वुड्धिः शब्दादपि हिताहशी९७२ 
ननु गोत्वादिरूपेण गवाकारादिवुद्धयः। 

न पराक् राब्दाऽथसम्बन्धज्ञानात्समन्ति कदा चन १७३ 
जात्पादेस्तत्स्वरूपं चद दाञ्दज्ञोऽपि छक्षयेत् । 

न्वथव्यतिरेकाभ्यां चाच्दरूपत्वानिश्चयः' ॥१७५॥ 
यथा रूपादयो भिन्नाः पाक् चाब्दारस्वाल्मनेव तु) 
गम्थन्ते तद्रदचतत्वानज्ञेत्व कंवर परमभ् ॥ १७९ ॥ 

दश्चंयति तस्मादिति । भुरि; परिमाणम्, तश्च द्रव्यं च, दाभ्यां दन 
स्पश्चनाभ्यामिति ॥ १७० ॥ 

शाव्दविकव्पमिदानीमयुक्तधत्ते, तन्न चोदयति नन्विति । जात्यादि. 
रूपत्वादस्तुनस्तदूपभरतीतेरस्तु नामाऽमिथ्यात्वम् , शब्दस्य त्वान्त 
रत्वात् तदूपा बुद्धि्मिथ्येव । तत्न ये जातिगुणक्रियावाचिनो गवादि 
शाब्दाः ते प्रथमं स्वाऽभमिघयं जात्यादिकं स्वास्मतया विकद्प्य पश्चात् 
ताशदान जात्यादेना द्रध्यं विकदपयन्ति। तत्र यद्यपि दव्यस्य जात्या 
द्यात्मना न मिथ्यात्वं तथापि जात्यदेः शब्दात्मता मिभ्येव। येतु 
डित्थादिश्चन्डा दव्यवाचिनः तेऽपि दव्यमेव साक्षाच्छब्दाऽभेदेन विक 
इपयन्तीति मिथ्यात्वमिति ॥ १७१ ॥ 

परिहरति न शब्देति । खद्धिरवाऽत्र च्ब्दाकारा नास्तीति भावः ॥१७२ 
पनश्चे!द्यति नन्विति दयेन । गवाकारा्ेषु गोत्वज्ञास्याददिषु गो 

प्वशुकंलरवादि रुपेण बुद्धयो न शब्दाऽयेलम्बन्धक्ञानास्प्राग्ज्ञायन्ते । त 
द्यदि जात्यादेरेव रूपं तत् स्यादशब्दक्ञोऽपि तदुप खक्षयेत्। नतु तद् 

स्ति । तस्माच्छब्दरूपमेव तदिति ॥ १७२ ॥ ॥ १७४७ ॥ 

परिहरति ययेति । रूपादिस्व टश्चणवदेषे जात्यादिकमपि प्रागेव 

दाव्दाऽथसम्बन्वक्ञानात् स्वनव रूपण गम्यत न शाड्द्रूपण । राब्दक्शस्त् 
[91 ए 7) 1 ह । = = भाक 

( १) उुद्धर्पेष्विति पार । 
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१४९३ न्यायरताकराल्यन्याख्यासदहदित शाक्व िंङ । 

न चाऽविकल्पितः शब्दादिति वाच्यो न गृह्यते । 
तनाऽगरहीतश्चब्दो ऽपि गोत्वाद्ीन् प्रतिपद्यत ॥१७६॥ 
श्चतिसंस्वहोवोधेऽपि नेवाऽभदोपएचारता । 
विवेकादयथक्चान्दानां चश्चुःश्रोच्रधिया कतात् ॥ १७७ 
अनन्तघमेके घर्मिण्येकथमाऽवधारणे । 
चान्दोऽभ्युपायमाच स्यान्नाऽऽत्नाऽध्यारोपकरारणस्,७८ 

पि न चोपेयेऽभ्युपायस्य रूपाध्यासः प्रसज्यते । 
न हि दीपेन्द्रियादानां खूपाऽध्याराप() इष्यते १५९ 
नित्य यदि च गास्वादि ऋाड्दृरूपेण गद्यते 
रूपान्तरं म दष्टं चेद् भदाऽध्यासौ कुतो न्विमौ ॥१८०॥ 
थद्येदो न मिथ्पास्वं मदखत्स्यात्स्वरूपतः । 

सीक्षत्व केवलभधिकं स्मुत्वायुसंधत्ते नाऽन्यात्कि चिदिति ॥ १७५ ॥ 
अथाऽश्म्दज्ञस्य नेव गोत्वाद्पतीतिरस्ति, शब्दाऽचुवेधस्य तदा- 

नममावात् । अश्ाब्दाऽयुनिद्ध स्य च प्रत्ययस्याऽमावारित्युच्यते, यथाद- 
न सोऽसि प्रत्यया कके यः शब्दा ऽचुगमादते । 
अयुकिद्धमिव ज्ञानं सवे शब्देन गद्यते ॥ इति । 

अत आह न चेति । उक्तमशब्डायुचिद्धमपि ज्ञानमस्तीति, तनाडश- 
उद्ल्ञोऽपि भस्पेत्येव गोस्वादिकमिति ॥ १७६ ॥ 

पवे च शाब्दसंस्पृटबोधेऽपि साशित्वमवाऽधिके न तादृप्य्रतीति- 
रित्याह् श्रुतीति । कस्मादित्याह विवेकदिति ॥ १७७ ॥ 

यदि न शाब्दः स्वात्मानमर्थंऽध्यारोपयति, कि सरदि करोत्यत आह् 
अनन्तेति ॥ १७८ ॥ 

यद्युपायः द्ब्दो, व्यक्तमसो रुपमरयंऽध्यारोप्रयति दर्पण इव मुखे, 
अत भह न चेति ॥ १७२. ॥ 

किं च यदि व्यक्तिारवे जातिरूपेण आतिरपि श्ब्दरूपेण गृह्यते, 
न च बाध्यते, तथा खत्यभद् पव स्यात् न त्थध्यास शस्या नित्यमित्ति॥ 

सति चाऽमेदे तदचुविद्धस्य बोधस्थ म मिथ्यात्वमिस्याह यदीति । 
मेदे घा नाऽष्यासेपो घ्नन्त्या तु मवतामध्यारापकद्पतेत्याह मेदे. 
णक पपषष 

( १) रूपे ऽध्यारोप इति पा० 1 
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नाध्यारापप्रसङ्खः स्याद्धान्त्या त्वध्यासकत्पना९८१॥ 
चान्दनच च नदशा गृहातेऽथऽवकल्पते । 
गारल्यव च नदतो वाचस्यतदूबुद्धिवादेनाम् ॥१८२॥ 
निदेशतुल्यताणां च(१) ओओज्चा वक्ुः(२)सरूपता । 
शाञ्दज्ञानपरमेयेषु विज्ञानस्थाऽवसीयते । १८६ ॥ 
श्रा न्तहतुसमानत्वऽप्युपाधत्वान्भातेश्चुती | 
मन्यतञ्य खमध्यस्ते नऽथाोध्यासं तयोः पुनः ॥ १८४॥ 

गात्व सास्नादिमदूपा (र.गादिरूफाऽभिघायके । 
निराकारोभयन्ञाने साषित्तः परमार्भतः ॥ १८५ ॥ 
यदि चाऽक्नदरूपेण शाब्देनाऽथेः प्रतीयते ¦ 

दिति ॥ १८१ ॥ 
भ्रान्तिकारणमाह शब्देनेति । खवेमेद वस्तु शब्देन परस्परे निदिदय 

त हति ) तततः किमित्याह गोरिति । वाच्यं च तच्च वचनं बुद्धिश्च वा- 
ख्यतदृ बुद्धयः; तद्वादिनां पुसां गौरिव्येव निरशाः, गौरेत्यथौ, गौरिति 
शब्दो, गोरिति ज्ञानमिति ॥ १८२ ॥ 

तथापि किमित्यत्तं आद निदेशेति । वक्तुखिष्वपि निर्देशं तुयं दध्र 
श्रातता(४) धिष्वापे ज्ञानस्य वक्तुः सरूपतां कदपयत्ति, तच्छत निदश्चस - 
रूपताम् , पकङूपतामिति यावत् ॥ १८३ ॥ 

नतु निदे दातुढ्थतयाऽध्यासं मन्यमानः कि शब्दक्ञानयोरेवा्थऽ- 
ध्यारोपं मन्यते न त्वथस्य तथोरत आह न्तीति । ज्ञानाऽऽरोपश्च कै. 

श्िञ्जात्यादीनामाश्चितः स शब्दाऽध्यासनिरासेनेव तुस्यन्यायतया 
निरस्तो भवतीति शह नोयन्यस्त इति ॥ १८४ ॥ 

तदेव भ्रान्तिरेवारापः, परमाथतस्तु त्रिष्वपि विटश्चणेवं सेविदि.- 
व्याह गोत इति ॥ १८५ ॥ 

के चिप जात्या्वानपहज्ञत्य स्वरूपमेव शान्दानामयिधयं मत्वा त. 
स्ये व्यक्तावाराप मन्यन्ते । शब्दक्यदिव च सण्डसुण्डदिष्वेकरूप 
ताऽवगमा न जाततिनिवन्धन शति मम्यन्ते, ताम् पत्याह यदि चेति श्च. 

( १ ) तुल्यतायाश्चति पा० ( २ † श्रोत्रवाच्ति चवतृस्वरूपेति च पा 

(२) हपङ्गादीति पा ( ४ ) श्नोत्रादिष्वपीति पा । 
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एकरूपत्वमनक्षादौ द वनाद: प्रसज्यत्त ॥ १८६ ॥ 
स्थादनक्षनिश्चत्या चत् , न पाक् राब्दात् प्रतीयते । 
गवादिष्वपि तुल्यं चेच्नेकरूपस्य दश्चोनात् ॥ १८७ ॥ 
चये विमीतकादीनां नैकधमान्वयोऽस्ति हि ¦ 
चन्दः साधारणस्तषां जात्तिशाब्दादिलक्षणः ॥ १८८ ॥ 

परस्परविभिन्न तु ज्ञायतेऽच्ाऽऽक्रतिच्नरथम् । 
तदध्यासे न युज्येत तदूपस्याऽविभागतः ॥ १८९ ॥ 
भिन्नाः स्युरक्षकाग्दाश्चन्नाञ्यं सश्ायदशरानात् । 
न सामान्यादते स स्याद्रूपाऽ्मेदश्च गस्थते ॥ २९० ॥ 

भवत्यादौ च भिन्नेऽपि नामाख्यातत्वसंज्ञथा । 
रूपेकत्वेन चाऽध्यासे तुस्याथेत्वं प्रसड्यते ॥ २९१॥ 
"लाब्द निष्पत्य मेदा तिङन्ताऽथंस्य साध्यता । 

ष्देन खदाऽ्मदेनेत्यर्थः ॥ १८६ ॥ 
नन्वनक्षव्याच्त्तिरूपेणाऽस्त्येव अयाणामेकत्वामिति शङ्कते स्थादिति । 

दूषयति नेति । अध्यासवाादिनोऽभिध्राय शङ्कते गविष्विति । परिहरति 
नेकरूपस्येति ॥ १८७ ॥ 

अक्षष्दिप नेवमस्तीत्याह् त्रयेदइति । कस्य तर्हिं तत्राऽन्वयोऽत आह 
दाब्दं इति । शाब्द एवात्र साधारणा न तु गवादिवदर्थेक्यमिति ॥ १८८ ॥ 

कस्मादित्याह परस्परेति । तच्च वैरक्षण्यमध्यासपक्चे न युज्यते, श. 
उदरूपस्याऽचविटक्षणत्वा दित्याह् तदिति ॥ १८९ ॥ 

शङ्कत भिना स्युरिति । दुषयति नथ इति । ततः 1किमित्थाह न सम 
न्यादिति । खाधारणधमंदशंननिषन्धनो हि सद्यो न शब्दभेदे ऽचकस्पत 
इति । प्रत्यभिज्ञानाख्च न शाब्दभद् इत्याह स्येति ॥ १९० ॥ 

दोषान्तरमण्यध्यासे दशयति भवतीति १९२१ ॥ 
श्वमपरमभ्यासेऽनुपपन्न स्यादित्याह शब्देति कथ मन्तन । शब्दस्य 

हि निष्पन्नङूपता आस्यतिष्वपि न भिद्यते । अतस्तस्मिन् सिदधस्येऽ 
ध्यश्यमाने तिङन्तार्थस्य पृवोपरीभूतता न स्यादिति । 

के चित् ग्रब्दपरिणाम सूपमाद्ुः, भपरे तु शब्दषेवचेनम्, तान् 
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कथं, फथस्च सूताऽ्यो वाचके सूर्तिषर्जिते ॥ १९२॥ 
गवाऽहवद्युद्कशब्दादेवीच्यरूपाऽनपेक्षणे । 
वाचकत्वव्यवस्थानं कथ जातियुणादिषु ॥ १९३ ॥ 

वचष्ठक्षादिराब्दानां तुंस्ये मेद् घटादिभिः । 
विक्ोषणाविचोषयत्वं कथमथाऽनवक्षया ॥ १९४ ॥ 
सामानाधिकरण्यं च न स्याद्वाचकवुडिवत्। 
एकञ्च वोपसहारो न बुच्योनिर्विंकल्पके ॥ १९५ ॥ 
वस्तुमाचरे स चेदेवं सर्वेषामेकवाच्यता । 
भवेद्ववादिशाब्दानां सर्वेवस्लु हि गम्थते ॥ १९६ ॥ 
न चाऽसाषारणे मेदे नीरोत्परमि्तीष्यते । 
न हि चाड्दप्रबृत्तिः स्थादन्यञ्चाऽन्थच्च चेष्यते ॥१९७॥ 

प्रत्याह कथमिति । मृत्तनामेव हि श्ीरादीनां चन्द्रादीनां च मुत्तरूपो 
दध्याद्यात्मकः परिणामः परतिबिभ्बरूपो वा विन्तो दयते । शब्छस्य 
त्वसुत्तस्य सुत्ताऽथः कथ परिणामो विवत्तौ वा स्यादिति ॥ १९२॥ 

जातिगुणाद्यपहकेन च शब्दरूप एवाथऽध्यस्यमानेऽय जातिशब्दो. 
ऽयं गुणशब्द इत्यपि व्यवस्था न स्यादित्याह गवाखेति ॥ १९.३॥ 

जात्या्यनपेश्चया शन्दस्वरूपेऽध्यस्यमाने विशेषणविशेभ्यताऽपि 
न व्यवतिष्ठत इत्याह ब्षेति ॥ १९४ ॥ 

सामानाधिकरण्य च नीखोत्पलादिष्ु बाचकचुद्योश्वाऽथघुच्या- 
रपिन स्यात् , वाचकस्येव वाख्यत्वात् , वाचकयोश्च मेद देकविषयत्वा- 
ऽमावादेकविषयत्वाऽधीनलाश्च सामानाधिक्छरण्य स्येत्याह सामानाधिक, 
करण्य चेति । ननु जात्यादिवादिनामिवैकस्व लक्षणविषयवुद्धिजनकतया 
सामानाधिकरण्यं स्यादत आह पएष्तरेति । स्वलक्षणे प्रव्तमानयनी. 

छोत्परश्चब्दयोने कि चिद्वधवस्थापकमस्ति, अस्मिन् स्वलक्षणे इति. 
नीस्मिक्निति जातिशुणदिरमावादेति ॥ १९५ ॥ 

यदि च वस्तुमान पयोगस्ततः ख्वेषां गवादिशब्दानां वस्तुविषय- 
त्वात्छापनाधिक्रण्य स्यादित्षाह वस्त्विति । एक्वच्यतेति। सामाना. 
विक्रण्यमिस्यथेः ॥ १९६ ॥ 

यदि यन्नाऽखलाधारण नीरोत्परूणदे शब्दयोः प्रयोगो दशः तन्न तयोः भर 
पगस्तथा सत्यन्याक्मिन्नदष्टधरयोगे प्रथम्रप्रयोगो न स्यादित्याह नचेति ॥१९७॥ 

१९ श्लो° 
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ल च नीङात्पद्टं नाम वस्त्केक कि चिटिष्यते। 
हाब्दाऽथयोयतोा मेदो मस्थतेऽवयवाऽनुगः ॥ १९८ ॥ 
चाब्दद्वयस्य चाऽध्यासरः पथायेष्वपि हश्यते । 
एका ऽधिकरणा।स्तेन स्युस्ते नीलोत्पलादिवत् ॥१९९॥ 
न चाऽनव गते पचै पदमे प्रयुज्यते । 
तञ समभ्कबन्धवल्ाया कहल्चाश्यः पलायत 1२०१ 

तदानी नाऽथशपे (ह रन्दरूप(१)ह्वसम्मवः । 
न चारऽसराघारणां शेन सम्बन्धाऽनुगमः फ चित् ॥२०१॥ 
तच्च पूवांऽनपेन्त्वे यद्ात्माऽध्यास्यक्तता । 
शादस्य प्रथन्नेऽपि स्थाच्क्वणेऽध्यस्तरूपता ॥ २०२ ॥ 
मम वाच्याऽनलनिज्ञत्वान्न मवेह्स्मरणं ततः । 

¢ 99 [० 

भव तस्स्वथरूपस्य वाचकेष्यपि दकरोनात् ॥ २०३ ॥ 

न च नीरोत्पङं नाम जातिमवतेष्यते, यक्निबन्धनः भरथाग श्व्याह 
न चेति । न परं नेष्यत, निष्प्रमाणकं चेत्याह शर्देति । शब्दयोर्थयोश्च 
जातिशुणयोभंदाऽवगमादिति ॥ १९८ ॥ 

किञ्च, नीटेत्पलकवदेष करहस्तकशाब्दयारपि भिन्नयोरेवेकन्राऽध्या 
सलादपानरक्त्यं सामानाधिकरण्यं स्यादित्याह शब्देति ॥ १९९ ॥ 

कि च, समस्बन्धत्रहणाऽवेक्षः शाब्दः, तन्न सम्बन्धग्रहणकाठे की. 
गर्थः प्रतीयत इति निरूपणमश्क्यमिव्याह न चेति ॥ २०० ॥ 

कथं न शक्यमित्याह तदानीमिति । गृहीते सम्बन्धे चान्दासकताऽ 
थस्य गम्यते न प्रागिति | य{र)च्वसाघारण तदा पर्तत तेन न सम्ब 
न्धाद्ुभषस्तस्या.ऽऽनन्त्यादेत्याह न चेति ॥ २०१ ॥ 

तत्र यद्यगरहीतूम्बन्ध एवात्माने शब्दो ऽथे ऽध्यस्येत् , प्रथम्रश्चव- 
णिऽप्यध्यस्येदित्याह् तत्रेति ॥ २७२ ॥ 

ननु तवापि निच्यत्वार्सम्बन्धस्य तुट्यमेतदत भह ममेति । गृही. 
तसस्बस्धो हि भरत्यायकोऽयम् , अतो यो ऽस्येद्ं वाच्यमिति न जानाति 
न तस्य शब्दादर्थस्य स्मरणं सस्मवतीति । भवतस्तु भवेदेव स्मरणे, 

क 

सम्बन्धग्रहणाऽनयपेक्नेष वाचकेषु गृहीतेष्वेताऽ्येक्ञानाऽभ्युपगमादि. 
त्थाह भवत इति ॥ २०३ ॥ 

( १ ) शष्दकूपस्येति पा. । ( २ ) यदिस्िति प्रा०। 



परत्यक्षसुत्रम् # ९४७ 

यथा स्वन्ञातकाब्वानां वाच्ये तडीने जीयते । 
तथेवाऽनज्ञातवाच्यानासुषलन्ये ऽपि वाचके | २०४ ॥ 
तस्म्मन्नाऽतीव वाच्यानां चाचकाऽधीनता मवेत् । 
स्भारकस्वाच्च तेष्वेव पारतन्त्थं प्रतीयत ॥ २०५ ॥ 
तेन सम्बन्धवेलायामधात्मा योऽवसरीयते । 
च्ाब्दादपि स एषेति नाऽथेष्टपं प्रणयति ॥ २०६ ॥ 
परबन्तो वा निघ्त्तो वा यां शाब्दः कुरुते मतिभ्(१) । 
तादात्म्यं तस्थ(२) शब्दस्यन कथ चित्परतीथते २०७॥ 
करहस्तादिशाब्देभ्यः चाभ्द्रूपश्य मेदतः | 
भिन्नाऽभेः संप्रतीयत तदध्यारोपकर्पने ॥ २०८ ॥ 
'जात्माऽध्यासस्तु साहडहषाहुपरागाच इ द्यते । 
न तावद्थसादष्यं शराब्दस्येह् प्रतीयते ॥ २०९ ॥ 
न चाऽनुरामः शाब्देन भिन्नदेरास्य युज्यते 
दूरस्थप्रतिषिम्बं च नाऽरूपस्य प्रतीयते ॥ २९१० ॥ 
चाब्दसर्वगतस्वेन यच्यथपासिरच्यते । 

न त्वेतद् स्तीत्थाह यथेति ॥ २०४ ॥ 
उपसंहरति तस्मादिति । न शब्दरूपेणाऽथौऽवगस्यते यथा ऽवस्थितः 

मेव त्व्थैरूप श्चब्दः स्मारयति इति ॥ २०९ ॥ 
एवं च सविकल्पकस्य न पिथ्यात्वमित्याह् तेनेति । न प्रणयति, 

नान्यङूपं गस्यत इत्यर्थं; ॥ २०६॥ 
इतश्च न शब्दाश्ध्यास इत्याह प्वृत्ताविति ॥ २०७ ॥ 
दोषा.ऽन्तरमाह करेति ॥ २०८ ॥ 
किं चाऽ्ध्यासरः साददयादयुरागाद्धा मवति, श्ुकाविव रजतस्य, 

मणाविप छाक्षायाः । न चह सादभ्यमस्ति, दुरस्थतवाच्च नाऽनुराग 
हन्याद जत्मेति खाद्धन । अथ दुरस्थोऽपि शचन्दोऽथै चन्द्र दव जले प्रति- 
बिम्बितो गद्यते, अत आह् दूरस्थेति । रूपवतामेव प्रतिषिम्बमिति, चष्षु- 
प्राह्याणा्घत्यथः ॥ २०९. ॥ २१० ॥ 

यदुक्तं दुरस्थत्वाक्नाऽ्ुसग इति, नत्र शङ्कने शब्देति । दुष्यत्ति 

( १) य शब्द् सषदुच्यते इति पा. ( २) तत्रेति पा. । 
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स्कीऽथा नां नवेच्छन्देः सर्वैरेवाऽनुरञ्चनम् ॥ २११॥ 
न च भिन्नेन्द्रियग्राद्यं कि चिदस्त्यनुरागकृतं । 
नटि लात्ताऽनुरक्तेऽपि स्फटिके धीस्त्वगादिभिः(१)२१२ 
अवमानाऽऽगमो िथ्या स्थातामध्यासकल्पने | 
निरूपणस्य (मिथ्यात्वात् सबोऽमावः पसञ्यते ॥२१३॥ 
तथाऽस्त्विति यदि ब्ूथार्मिथ्वा स्ववचने सति। 
कथमेव वदेदर्था नाऽयताद्धि प्रतीयते ॥ २१९॥ 
छन्यवादोत्तराचापे यथाऽयं बुद्धिशब्दयोः । 
प्रवत्तिने तु तत्तन्व्रमर्थरूपं(२) कदा चन ॥ २१५॥ 
तस्मात्प्रागपि ये रनब्दाद्धित्कत्वा दि(३) बुडिनि 
गृह्यन्ते सबद्। तेषां परमाथांऽस्निता मवेत् ॥ २९६॥ 
चखार्द्ाऽर्युपायकऽन्वय तद्चाकव च यद्यापे। 

अथेबुदिने जायेत नाऽयं रूपं प्रणयति ॥ २१७ ॥ 
सर्वनि ॥ २११ ॥ 

हतश्च नानुराग इत्याह न चेति । कारणमाह नैति ॥ २१२ ॥ 

क चाऽधन्यासवादनप्रचुमानाऽभपमयाः पपाण्य न स्याददव्याद् 

अनुमनेति । अत्यद्पामेदपुच्यते, सर्वेस्य निरूपणस्य सविकल्पकस्य 
मिथ्यात्वात्तन्निबनधनत्वाख्च सवंखोकव्यवद्ारणामुच्छात्तेरेव स्यादि 
स्याह निरूपणस्येति ॥ २१३ ॥ 

हतर स्त्वाह तथेति । इष्टमेव नः सबौऽप्रामाण्यापिति । दूषयति मिथ्ये- 
ति । सवे मिथ्येव्यत्तदपि मवद्ाकथं मिथ्या स्यत्, तन्मिथ्यात्वे चेतरे. 
षामामेथ्यात्वामित ॥ २१४ ॥ 

कि चाऽयमध्यासः द्युन्यवादनरासनव निरस्त इत्याह शून्यवादेति । 
बुद्धिवदेव शब्दस्यापि नित्य परविषयत्वान्न स्वारम्रहणला(मथ्यंमिति ॥ 

उपसरति तस्मादिति । घवेदेति । परस्तादपि पृकौऽवगवेनेव रूपेणाऽ 
वगमात् न मिथ्यात्वमिति । प्राग्पे चन्दादित्यतिश्चयथैमुकम् ॥२१६॥ 

छन्दक गस्यत्वेऽपि तादूप्यस्याऽनवगमान्नाऽ्थेस्य रस्वरूपषहानिरिः 
त्याह शरदि ॥ २१७ ॥ 

( 9 ) वौस्तवेमाधिभिरिति पा. । ( २ ) अर्येतत्वमिति पा. । 

( ३ ) शब्दादन्येकत्वादीति पा. । 
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चश्ुरादेरभावे हि रूपाध्यास्ना न गद्यते । 
स्वरूपनाश्ो(१) रूपादेस्तावन्भाच्रेण नेष्यते ॥२१८॥ 
सम्बन्धस्य च नित्यत्वान्नाऽथेस्य स्थादरूपता । 
युगपन्न हि सवंघामन्याकाराऽथवेद्नम्(२) ॥ २१९॥ 
तदाकारेऽपि तदवेद् कये सति परीक््यताम् | 
के न्वथस्याञतथा नावो ग्रहीतुः कि न्वकक्तता॥२२०॥ 
सद्सद्भावयोरथं विरोधित्वादसम्मवः । 
ग्रहीतृ मेदाच्छक्तत्वम्क्तत्व च युज्यते ॥ २२१ ॥ 
यथा ऽन्धाऽनन्धयोः पाग्वें रपस्येत्यभिषास्यते । 
तेनाऽ ध्वन्युपायस्य तद्धी नौऽन्पस्य जायते ॥२२२॥ 
देवदत्तादिशब्दे तु सम्बन्धाद्यत्वद शनात् । 

क 

अत्रैव द्ान्तमाह चक्षुरदीरेति । चष्चुराद्यभावे रूपादिने प्रकाशत 
इति चक्चुसदिपिधानेन रूपस्य तिरोभावः नतु स्वरूपविनाश् इति॥२१८॥ 

भवतु वा ताद्रभ्यप्रतीतिः, तथापि न मिथ्यात्वं नित्ये, ताद्रप्याद 
थस्येत्याहू सम्बन्घस्येति । सम्बन्धस्तावन्नित्यः, तादास्म्यमेष च भवतां 
शछञ्दाथयोः सम्बन्ध इति तादार्स्यमेव नित्य मवति । अरूपत्वमश्चब्द्- 
द्पत्व (३) नित्यं यदि च गोत्वादी"लत्र गोत्वादिजातीनां शब्दरूप 

स्वाऽङ्ीकारेण मिथ्यात्वं परिहिनम्, हदानीं तु व्यक्तेरिति न पौनरूक्तधं 
म् । ननु न प्राक्सम्बर्धन्च(नात्तादूप्यं प्रतीयत इति कथं तादप्यस्य निस्य. 
त्वमत आह युगपदिति । तदापि कश्चित्तादूपथ प्रदतीयतेनतु कदाचिदपि 
संवधषामन्यङ्पप्रतीतिरिति ॥ २९९ ॥ 

शते तदाकार इति ! परिदरति दये सतीति ॥ २५१० ॥ 
तन्न निणेयमाह सदसद्धवयेरिति ॥ २२१ ॥ 

अनैव हष्ाम्तमादह ययेति । सम्बन्धपार्हरेऽभिधस्यत इति । उपसं. 
हरति तेनेति । धिधमानमेव शाच्दसम्बन्धितव शन्दात्मकत्वमथेस्य येन 
बद्ध व्यवदारेऽवगत स भवन्युपायः शब्दोपाथस्तस्यव तदाटमकत्वधी. 
ना ऽन्यस्यात ॥ २२२॥ 

चे!दयति देवदत्तेति । तेन त्नाऽतदाद्पकस्य तादात्म्यभरतीतेर्भिथ्या 

( १ ) स्वभावनाश इति पा. ( २ ) अथदश्चेनमिति पा । 

(३) इलो. वा. सू ४ रलो. १८० । 



१५० न्यायरन्राकराद्यव्याद्यासदिते शो कवा एफ । 

अथस्थाऽनिदयताथा च ताद्रप्यस्याप्थनित्यता ।२२२॥ 

तच्नाप्याह्पसिका चशक्तिस्तद पत्रत्थय प्रति । 

य्ाह्यमाहदकयोरिदा नियागस्य त्वानत्यता ॥२२द) 
तच्च सवरतादष्य प्राङ्निथागासप्रलीयते। 

तेनद्धमव मिथ्याह्व कशथ्िटद्ध्यास्कट्पन ॥ २२५ ॥ 

यदातु याहः पिण्डः प्रवं शाड्दात्परतीयते। 

ताद शस्मरण हे तुश्लब्दस्तन्न यथाथेता ।॥ २२६ ॥ 

ति ॥ २२२ ॥ 

देतत्केषां चिन्मतेने परिहरति तत्रापीति । तज्नाप्यर्थस्य यावत्सद्धाघं 
दुप्यमस्स्येव, ततस्तद्भादक शक्तिः खब्दस्याऽथेस्य च तदृषग्राह्यता- 

दाक्तिनित्येव । यस्तु तन्न पिण्डशडप्रयोगस्तन्मानज् सममयाऽपन्चत्वाद् 
नित्यमेते ॥ २२४ ॥ 

अन्येषां मतमाह तत्रेति । अविद्यमानमेव ताद्रूप्य समयवशास्पश्चा- 
स्प्रतीयते, न तु भगर्ति, प्रमाणमिावाव् । अत पत पश्चादपि नास्त्य 

वेति मिथ्यैव त्न श्रब्दविकदपोऽध्यालपश्च इति ॥ २२५॥ 

परमार्थं तस्त्वभ्यासाऽमावान्नासूयेव मिश्थात्वमित्याह यदा तिति । 
सम्बन्धाऽवगमवेदायां तत; प्राक्कारे च याहश्चमथद्प तादशमेव 
पाब्दः स्मारयति न रवात्मनम्थैऽध्वस्यतीति । कथं तर्द गौरयं इाङ्घो 
गच्छताति डत्थाऽयमिति च सामानाधेकरण्यम् । जातिश्चब्दस्ताच- 
ज्वा स्पारयित्वा तया ताद्ारम्येन व्यक्ति बोधयन्तुपस्थितभ्यक्तिबो- 
धकेना यमित्यनेन सामानाधिकरण्य भजते । तथा गुणराब्दः क्रिया. 
दष्दश्च डित्थशब्दोङपि यस्य पिण्डस्य वाचकत्वेन प्रागचगतस्तं स्मा. 
रयित्वा तन्तादारस्येन पुरमर्थत पिण्ड विकल्पयति न तु -दवात्मना न 
हि डित्थोऽयमिरवस्याऽयन्थेः डित्थन्दोऽयमिति, # तर्हिं डित्थ 
पति नामास्येत्य्थैः योऽस। चेत्र मास्यस्मामिखज्ञयिन्वामुपकन्धो डि- 
त्थः सोऽयमिति । तेनात्रापि न चछब्डस्वरूपमर्थंरुय विशिषण कितु 
पुर्व ऽनुभूताथेस्मरणोपयोग्येव । तत्रापि शब्देन पू्वाऽवगतव्यक्तिता- 
दात्स्येन पुरःस्थिता व्यक्तिविशचेष्यत इतिं विनेवाऽध्यासेन सामानाधि 
करण्यं विद्ेषणविन्चेष्यभावश्चाऽथेमुखेनेव सम्भवतीति निष्प्रमाणको 
ऽध्यास ईति ॥ २२६॥ 
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नियोगात्परतो कापि शब्देन व्यल्यतामिथम् (१) । 
तद्ाद्यरक्तिरथस्य, पाररूप्यं न तावत्ता ॥ २२७॥ 
सवांऽऽकार परिच्छेद्यकश्चकतेऽथे वाचके ऽपि वा| 
स्वांऽऽकाराऽथविज्ञानसमर्ये नियमः करतः ॥२९८॥ 
"तच्च शाब्दाथसमस्बन्धं पमातुः स्मरतोऽपि या(२) | 
बुडिः पूवेगहाताऽथ सन्धानाहुपजायते ॥ २२९॥ 
चश्चुषा सश्िकररेऽये नाऽपत्यक्षमसतौ भवेत्, । 
विविक्ता एव तेऽप्यथीः स्म तिप्रत्दक्षगोचराः ॥२३०॥ 
स्मरेत शाब्दसस्बन्धो सा मूत् प्रत्यश्चता तयोः। 
तदप्रत्यक्षमावेन न त्वथेस्यापि वायते ॥ २३१॥ 

नच स्मायत्वशक्ति(द)रेवा्थस्य डित्थादौ नास्ति समयात्पागद्- 
हानात्, तत्कथं तेनार्थः स्मायेत.इत आह नियोगादिति । स्माथत्वशाक्तर. 
थस्य प्रागपि विद्यमानेव नियोगेन समयेन व्यज्यते वा, शब्दात् क्रि 
यतेवा, न तु तदूपताऽथस्य(८) यतोऽयं न स्मा्येत(५) नियोगश्च" 
ब्देन प्रयोगवाचिना तत्कारणं समयो ट््यत इति ॥ २२७ ॥ 

ननु यस्यैव कस्य चिच्छन्दस्य यस्मिक्नेवाऽथं समयः क्रियते स 
पवत स्मारयति । तत्कथं प्रागपि विद्यते शक्तिरित्युच्यते, अत आह 
धवेति । सधीः शक्तयो विद्यन्तपएवेति न कञ्चिह्योषः ॥ २२८ ॥ 

विध्यमानास्वेव स्वासु नियता का चिदेव व्यबहारनियमा्ं सभ 
येनाऽभिन्यञ्यत त्येव जात्यादि विकद्पानां मिथ्यात्व निरस्तम् | श्दा- 
नीं स्खतिसम्भेदे कथं परत्यक्षत्वमिस्याशाङ्कवाह तत्रेति सद्धंन । चछन्दाथै- 
सम्बन्धं स्मरतोऽपि प्रमातुरित्यन्वयः । कथं नाऽप्रत्यक्षमत भह विवि- 
त्ता इति ॥ २२९ ॥ २३० ॥ 

विविक्तत्वमेव द्यति स्मरते इति! पकमेव ज्ञानं सस्कारेन्द्रिया- 
भ्यां जायमानं च्रब्दतर्सबन्धयोः स्मरणम् , अथस्य च्विन्द्रियसंनि- 
छ प्रत्यक्षमिति ॥ २२३१ ॥ 

( १) व्यज्यताँ मिथ इति पा. | (२) वा, इति पा. । 

( ३. ) स्मा्येशक्तिरिति पा, । ( ४ ) तद्रूपा क्रियतेऽैस्येति पा. 
(५ ) न स्मायैते इति पा. 



न १५२ न्यायरनग्ठ्याख्यासहिते ्डोकवारिके । 

गृहीतमपि गोत्वादि स्शुतिस्प्षं च यद्यपि । 
तथापि व्यतिरेकेण पुचंघोधात् प्रतायते ॥ २३२ ॥ 
व्यक्िकालखादिभिदेन तच्नाऽस्त्यवसरो प्तिते(१) । 

¢ ॐ ® 
यः पूवोवगतोशोऽज्रस ननाम प्रतीयताम् (२) ॥२६३॥ 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पृ्वधिथा गलम् । 
न हि स्भरणतो धस्पाक्तत्वत्यश्चःभिलीदशम्॥२३४॥ 

+ क 9 छ ७ 9 क । क 

वचनं राजकीयं वा वेदिकं वाऽपि विद्यते । 
न चापि स्मरणात्पञ्चादिन्द्रियस्य प्रथतंनस् ॥ २३५॥ 
वायते केन चिन्नाऽतस्तत्तदानीं प्रदुष्यति । 
# १९ १९ | छ तेनेन्द्रियाथेसम्बन्धात्परागूष्वे वाऽपि यत्स्मतेः॥२२६॥ 

$ 9९ कि = क 

विज्ञानं जायते सवं प्रत्यक्षमिति गम्यताम् । 
(विभनस्का यदा के चिट्सम्बद्धभपि चन्द्रियेः ॥२५७॥ 

न्वर्थो ऽपि गोस्वादिः पृवेगहीत एव स्मर्यत इतति कथं धत्यक्षत्व 
प्रामाण्यं वा अत आह गृहीतमिति । व्यतिरेकेणाधिकेन अधिकांश प्रत्य 
्षलवश्रामाण्यीखद्धिरिति ॥ २३२ ॥ 

किं पुरनधिकं तदशैयति व्यक्तीति । ध्यक्तयन्तरे ऽवगत सामान्य व्य 
क्तयतन्तरसबन्धितयाऽवगम्यते, पूर्वैदयुरवगतो देवदत्तः परेष्यः, पथम 
क्षणे निर्विकर्पकेनाऽवगतः स द्वितीयक्षणे सविकदपकेनाऽवगस्थत- 
इति सिध्यति प्रामाण्यमिति । 

ननु गृहीतमपि गृह्यत इति कथ भरामाण्यमत आह य इति ' तास्मि. 
तश्च मा भूत्प्रामाण्यम्, अग्रह्ीतकारान्तरसंस्बन्वाऽपेक्षमेव तु पामा 
प्यमिति । कथं पुनः स्मरणोत्तरकारं भवत्सविकद्पकः पत्यश्चं, न हि 
निर्विकरपकस्य तथात्वं दष्टमत आह न दीति । स्यादप्येवं यदि स्मर- 
गेनेन्द्रियभ्यापारो दुष्यते बाध्यते वा, नतु वदृरूतत्याह न चेति † उप. 
सहरति तेनेति । 

नयु यदि जात्याद्याक्रासः परमाथेतोऽय सन्ति; ततः सर्वेऽप्य. 
व्यवदहितसबन्धाः, किभिति न तेरथं विकल्पयति, तेन वासनामाजनिव- 
न्धना प्नान्तिरेेयमन आद विमनस्का इति येन । विमनस्कतयः। स्थ॒ख- 

( १ ) तत्राऽस्त्यभ्यधिको मितेरिति पा.| (२) प्रतीयते इति पा, । 
( ३ ) प्त्यक्चत्श्रामाण्यसिद्धिरितीति पठ. । ( ४ ) म्यवद्ितसम्बन्धा इति परा, 
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न बुध्यन्ते तथा चाऽन्ये सादृद्यादिविभोहिताः 
तच्च थोऽथं विवेकेन कोशालात्सदह शेष्व पि ॥ २३८॥ 
खष्त्म काऽपे प्रपद्यत तस्थ आाहन्ति चं ताचता'। 
यथा(१) षड्जादिमदेन गान खाक क वेदक ॥२३९॥ 
वै वेकंनावगच्छन्ति येषां तत्सक्ता मतिः 
गानमाच्च विजानन्ति तच्राऽनधिकृनास्तु ये ॥२४०॥ 
तदज्ञानान्न मिथ्यात्वं वक्तुं हाकयं विवेकिनाम् । 
तहे षड्जा दिशाच्देभ्य) विनाऽप्येषां विचिक्तताम्२४१ 
यथावद् धिगच्छान्तिः तद्द्रोल्वादिषस्त्वपि। 
सकीणमथमाचं तु बुध्यन्तेऽभ्यासवसिताः ॥२४२॥ 
विषेकं प्रतिपद्यन्ते ये चाब्दस्मृतिसंस्छरताः । 
यथा रूपा दिमत्यथे यस्येवाऽस्ति यदिन्द्रियम् ॥२४३॥ 
स तन्मात्र गहीत्वाऽन्यन्न गृहत्यनुमानतः । 
तथा विषधेकहेतूनां यदा थं प्रतिपद्यते ॥ २४४ ॥ 

द॒र्तितया बा साददयादिविमोदिता यदि न जानन्ति, तावता त्रैव ध. 
णिहितचेनसां खष्मघ्रहणशक्तिरालिनां काऽवगतिश्चान्तिसवक्तीति । 

अत्रव इष्टान्तमाह गयेति दयेन । यद्यप्यसस्कृता मानमान्न अतिपः. 
द्यन्ते तथापि विभ्वावसश्ाख्स्तस्कृतानां चिवेकप्रतिपत्तिन मिथ्य 
त्यथः । नज्चु वास्तवो मेदाऽप्यस्तीति वक्तु न दाक्यते, न हि षड्जा. 
देशब्द्मद सुक्त्वा गानस्य कथ्ित्स्वगताो विचेकोऽस्त्यतं आते 
दाति पादत्रयेण । दाष्टान्तिकं योजयति तद्वदिति । पतदेव विद्रणोति स 
कीणमिति । अभ्यासः शाब्दस्मरणमिति । 

किमिति पुनर्विकद्पयन्तोऽपि कद् चित् केन चिदिकद्पयन्ति 
न सवः सवेदाऽत आह यथेति द्येन । विवेकहेतूनां शाब्दानामि- 
त्यथः । तेन शब्दस्मरणव्यवस्थया भ्यवस्पेति । यस्तु नकं चिदपि 
छब्द स्मरत तस्य निववकर्पक्रमव भवतोत्याह तेनेति ¡ प्ररत स्वि 

करपकस्य प्रामाप्यमुपसंहरति तस्मादिति । सति चेव लिङ्गलिङ्गिलामा. 
[0 

(१) तथेति पा 1 

२० शछी० 
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तदुपेये तदा ज्ञानं चतत तदग्रहात् । 
तेन यावत्प्रमातृणां विवेको पायद्देनम् ॥ २४५ ॥ 
न स्यात्ताबद्धवन्तषां विज्ञानं निविकल्पकम् । 
तस्माद्यन्न प्रकरूप्येत वस्तु षस्त्वन्तरात्मना ॥२४३॥ 

© ® ४ 
प्रमाणानाखता तच न स्वधमावकल्पन। 

प्रत्यक्चत्वमतः सिड सामान्यस्य तथैव च ॥ ९४७ ॥ 
सबवन्धस्येति तत्पुवेमनुमानादि जायते । 

, सर्वं चाप्यलुपभानादि प्रत्यक्षे ननिर्विंकस्पके ॥ २४८ ॥ 
न प्रदतेत इत्यतदनुभानेऽभिधास्थते(१) । 
नन्वेवं सति याऽप्यशनेदूरादप्योषण्यकस्पना ॥२४९॥ 
साऽपि प्रत्यक्षमेव स्याद्यथा भोत्वादिवबुद्धयः(२) । 
प्रलयासन्नतरं गोत्वे पत्यक्ित्येन संमतम् ॥२५०॥ 
विज्ञयं(3) नाऽन्यदस्तीाति प्रत्यच्चमिदमेव नः। 
तच्चा ऽप्थक्षैर सबन्धं भन्वानस्योपज्ञायते ॥ २५९१ ॥ 
यद् बुद्धिस्तदा नेच प्रत्यक्षत्वेन करुप्थते ¦ 

न्ययोः तत्सम्बन्धस्य च प्रत्यक्षत्वादुपपन्ने प्रत्यक्षपृवकत्वमनुमानादी. 
नाभिद्याह् भत्यक्षत्वमिति । 
येतु शछाकयाः सधिकदपकस्य प्रत्यक्षत्वं नेच्छन्ति, तेषामनुमाना- 

देरुत्पत्तिन सिध्यति, इत्यचुमानवदे वक्ष्यत इत्याह स्मिति । 
यदुक्तमिन्द्रियव्यापारऽनुपरमात् सविकद्पकमपि प्रत्यक्षमिति, 

अन्न चोदयति नन्वेवमिति । परिहरति भ्रस्यासन्नेति । अग्राऽथित्वन भ्यश्च 
णौष्ण्यमनुमीयते, न तु तदेव प्रस्यक्ष गोत्वे तु वस्त्वन्तरम् इन्द्रियव्या 
पारार्पत्यासन्न प्रस्यश्च नास्ति यतो गोत्वमयुमीयेत, गोत्वमेव पत्यक्षम् 
इति 1 यदा तु गोच्वेऽप्यपरोक्लाभावात् अक्षिरसम्बन्धं मन्वानस्य श्रा 
4 विक्षेष्यादिना गोत्ववुद्धिस्तदा नेव प्रत्यश्चमित्याह् तत्रति । 

करमात्पुनरचुपरतेन्डियभ्यापारस्येव जायमानम् मोष्ण्यज्चनं घ 

(१) अनुमनि हि साध्यते इति पा, (२) गोत्वादिमतयो यथेति पा, । 
(३) विज्ञानमिति पा, । 
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स्पशनेन तु संबन्धे प्रत्यक्षत्वेन जायते ॥ २५२ ॥ 
मतिरोष्ण्ये, परोक्षयं चश्लुषाऽग्नो प्रकाशिते । 
तस्माद्यदिन्द्रियं यस्य ग्राहकत्वेन कल्पितम् | 
तेनेव सति मंबन्धे प्रत्यच्चं नाऽन्यथा मवेत् ॥२५३॥ 

एव समानेऽपि विकल्पमाभें 
यत्राऽक्षसम्बन्धफलाऽनुस्ारः । 
प्रत्यत्चता तस्थ तथा च लोक 
विनाऽप्यदो(») रचणतः परसिडम् ॥ २५४ ॥ 

इति भत्यक्षसूत्र चतुम् । 

¢ = अ (५. 

त्यक्षं भवत्यत आह स्येनेनेति । न हि दुरादश्चिपध्यक्षयतो यदौोष्ण्यन्ञानं 

तत्स्पद्ानवेलायापिवाऽपसेश्चमतो नेन्द्रियन्यापारजं गृदीतस्तम्बन्ध 
स्थैव जायते नान्यस्येत्याुमानिकमेव ने भ्र्यक्चमिति ॥ २३२५२ ॥ 

तेन।4ऽत्मीयेद्दियाऽनुपरम पव प्रव्यक्षत्व नेच्छियान्तर।ऽ्नुपरम 
दव्याह तस्मदिति । तदेव च तस्यारमीय यनो यस्यापरोक्ष्यं, न हि चष्ुषा 
स्पशनस्यापरोक्ष्य भवत्यतो नौोष्ण्यस्य चष्चुगत्मीयमिति ॥ २५३ ॥ 

उपसरति एवमिति । गोत्वोप्णत्वयोविंकदपगस्यत्वे तुष्येऽपि यत्र 
गोर्वे भक्चसम्बन्धफरुमापसोक्ष्यं तत्प्रत्यश्च, (रोनेतस्त भापरोक्ष्यम , 
पव हि प्रत्यश्च छक्षणमनपेश्यैव छोकिक्ा मन्यन्त इति ॥ 

इति श्वीपाथसारथिमिधरविराचिते न्थायर्नाकरे चतुर्थ प्रत्य्षसूत्रं सम्पण॑म् । 

(१) अत इति पा. । 
(२) तत्भत्यक्न, नेतरत् । इति पा । 



१५६ न्यायरन्राकराख्यग्यारख्यासहिते छक वातिक । 

(१)ओत्पत्तिकतु शब्दस्याऽर्थेन संबन्धस्तस्य ज्ञा- 
नमपदशाऽव्यातरश्चाऽथञ्तुपटव्य तद्माण बाद्- 
रायणस्याऽनपक्षवाव ॥ ५॥ 

प्रत्यक्चादौ निषिद्धेऽप्पे ननु लोकप्रसिद्धिः, 

धमौऽधमो प्रसास्येते ज्राह्मणादिविवेकवत ॥ १ ॥ 
(्ार्भिकाऽवा्मिकत्वाभ्यां पाडानुय्रहकारिण । 
प्रसिडधौ हि" तथा चाह पाराशर्योऽच्र वस्तुनि ॥ २॥ 
इद पुण्धाल्नद् फापामत्यतास्सद् पदद्वयं । 

आचण्डाट भवुष्याणापस्प शाशरप्रयाजननम् ॥२॥ 

ओंरपत्तिकस्तु शब्दस्याऽर्थन संबन्धस्तस्य ज्ञानमुपदश्ोऽन्यतिर- 
कथाऽथंऽनुपटरन्पे ततस्ममाणं बाद्राषणस्याऽनपेक्षतवात् ॥ 
एषे भव्यक्षायनिमित्तत्व प्रतिपाद्याऽभावगम्यत्वं धमस्वाशङ्थ त. 

न्ियकरणपरतया ओौत्प्तिकसून्नं भाष्यकारेणाऽवतारेतम् “अमावो 
ऽपि नारित, यत आओत्पान्तिक" इत्यादिना । पतदाक्षिपति प्रत्यक्षादाविति । 
शाब्दा ऽतिरिक्तखमस्तसदुपलस्भमकश्रमाणास्तमये(२) द्यज्ाऽभावशङ्का- 
निराकरणाय शब्दप्रामाप्या(र)वतारण युक्त, न चह तथाऽरस्ति ब्रा 
ह्यणादेतिवेक इव टोकश्रसिद्धः सद्ावादेति ॥ १॥ 

ताम दुश्चयात वाचक्रत ह्यस्तन । 

खो कप्रसिद्धिगम्यत्वं धमां ऽधमेयोभगवता व्यास्तनाऽप ददद्धीतमि 
त्याह तथा चेति ॥ २॥ 

व्यास्वचनसुदाहरति इदमिति । इद् प्रपातङगादिक पुण्यम्, शव 
मगारददनादिकमपुण्यमित्येवतुपकाराऽपकः)।रविषये धर्माऽधमपदटदये 
यावच्चाण्डारप्रसिद्धे सत्यद्प शाद्प्रयोजनयिति ॥ ३॥ 

[0 

(१) शब्दस्य नित्यवेदघरक्स्य “अभिहोत्र जुहुयातस्वगक्राम' इत्यदः अर्थेन तल्मति 
पाद्यथैन सम्बन्धः शक्तिहपः भौपत्तिकः स्वाभाविकः नित्य इति यावच् । भतः तस्य धरम 
स्य ज्ञनं “` ““ङ्ततथथधिज्ञानस्य करणम् , "“" """अचुपरन्ये प्रत्यक्षादिप्रभाणेरनुपरन्येऽ्य 
उपदेशः, अव्यतिरेकः अथाव्यामिचारी दुद्यते । अत इतरानपेक्षत्वात् प्रतयक्षायनपेश्ष 
त्वात् तत्. ।काच्चाटतत्क्य घत ब्रमण बाद्रायणाचायस्य अनुमतम् । घु°। 

(२) प्रमाणग्रत्यक्षेस्रमये इति प्रमाणमन्यस्तमये इति बा. पा. । 

(३) प्रामाण्यावतारणमिति पा, । 
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(निसूलाऽस मवादच पमार; सेव सग्थते । 
कुतः पुनः प्रवृत्तेति, परत्यक्लादि तु बारितम् ॥ २॥ 
न चैतानि परित्छज्य पृथग् लोके परनाणता ! 
(स सारमोचकादेख हिंसा पृण्यत्वसमतः ॥ ५ ॥ 
न प्यार) त्पण्यमिच्छान्ति के चिदेव विगानतः ॥ 
म्लेच्छाऽऽयोणां प्रसिद्धत्वं न धमेस्यो पपध्यतेः ॥ ६ ॥ 
न चाऽऽधोणां विशेषोऽस्ति यावच्छाख्जमनाभितम्। 
तन्सूलाऽथप्रासिडिस्तु तत्प्रामाण्ये स्थिते भवेत् ॥७॥ 
तस्माद माववकच्रस्थो घर्माऽघमों न चरकनुधात् । 
चोदना चेत्समुदडती ग्रस्तौ तनेव पद्यताम् ॥ ८ ॥ 
उपदशा हि भवति ज्ञानं तस्येति योज्यते । 

परिहरति नि्मरेति पादत्रयेण । प्रसिद्धिं परज्ञानं, नसा निर्मला 
सम्भवर्तति तस्या मूल निरूप्यते; किं भरान्तमरयम्, उच अरल्यक्षादि 

म्ला. किंवा चोदनामुरेति । 

नयु यकि चन मुर समीचीनमेव कट्प्य कथामेवाऽमावारङ्का 

ऽत आह् प्रत्यक्षेति । न चा<खमस्मावितमूल शक्यत कल्पयतु; तदह 

प्रत्यक्चादिचतुश्ये निरारूते दयमेवाऽवशिष्यत, अतो युक्तमभावनिरा- 

करणाय कशान्दप्रामाण्यावतारणमिति ॥ ७४ ॥ 
न च प्रस्यक्षादिपरित्यागेन स्वयमव प्रसिद्धेः प्रामाण्यं भवतीत्याह 

भ चेति । ब्राह्मणादिषिषेकस्तु भत्यश्च पवते वक्ष्यत हति । अव्यवास्थ 

ताच प्रस्रिद्धरिति न तन्निमित्तत्वं धममश्य छस्भवतात्याह सक्लारति 

सारद्धन । नु "दाङ्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात् ( ज. स्.१-३-९ ) श्यव 

्यवस्था सिध्यस्यत आह - नचेति । च्ाख्रन्रुरुतयेव तहं विभागो 

भविभ्यतीत्याद--तन्मूरेति ॥७॥ 

उपसंहरति तस्मादिति । परयतामित्यनाद्रे षष्ठी ५ ८ ॥ 
""जत्पत्तिकः सम्बन्धो नित्यो निमित्तम” इत्युक्सवा “उपदेशो 

हि भवती"ति हेतुख््तः, स चायं सोत्रण शानपदेनोपर्कृत्य व्याख्या 

तथ्य इत्याह उपदंश इत । शब्द्वाचकस्यप्दश्द्यन्द्स्य इनदान्द्न 

[परे 

(१) तत्पशादितिं पा. । 



१५८ न्यायरनाकराष्यन्याख्यासहितेह्छाकवातङ । 

ज्ञायते थेन तञ्ज्ञानपेक। धिकरणत्वतः ॥ ९ ॥ 
क [4 क 0 = 

आओत्प्िकभेरा दोषः कारणस्य निवाते । 
अवाघोाऽग्यतिरेकेण, स्वतस्तेन प्रमाणता ॥ १०॥ 
सवस्याऽचुपरब्पेऽथं प्रामाण्यं, स्खृतिरन्धयथा | 
न क, कम 4 क ¢ [क 

चोदना चापदेहाश्च विधिञ्चक्थवाचनः॥ ११ ॥ 
च न [५ क (क वाक्यान्तरे समथऽपि किमयं विधिराितः। 

क् + [4 ७, 

साध्यसाघनसखम्बन्यः सवाख्यातेषु रिद्यतत(१)॥१२॥ 
© @ क ५ ६४ 

सवेवास्येषु चाख्यातं तेनाक्षाङ्क्लानिवतनात् । 
क (= क १५९ ४७७ 

प्रत्तिसिाडरिस्छातः प्रतिषेधात् वजनम् ॥१३॥ 
विधावनाश्चिते साध्यः पुरुषाथां न लभ्यते, 

कथं सामानाधेकरण्यम् , इत्यत आह् ज्ञायत इति । तदनेनाऽज्ानरूपम- 
प्रामाण्यं निरस्तमिति॥९॥ 

कारणदोषाऽधीनं चा.ऽप्रामाण्यमोत्पत्तिकराच्डान्निरस्नमित्याह 
ओत्पक्तकिति । बाधाऽभावस्त्वन्याक्तैरेकशब्देनत्याह अबाध इति । पवं चा 
ऽनपोदित स्वारसिक प्रामाण्यमित्याह् स्वत इति । तदिदं तत्परमाणमित्य. 
नेन सूज्ावयवेनोक्तमिति ॥ १० ॥ 

अर्थैऽनुपरभ्ध इत्यस्य प्रयोजनमाह सवेस्येति। नयु चोदनायाः धरा 
माण्य प्रतिन्ञ(त, तत्क थसुपदेशस्य खाध्यतनेऽत आह चोदनेति ॥ ११ | 

अन्न चोदयति वाक्यान्तरे इति । चाक्यान्तर्साम््यमेव ददयतति 
साध्येति । श्रेयः साधनं हि धमः, वच्च भावनाद्वारं, सर्वाऽऽख्यातेषु 
च भाचना विद्यते, सववाक्येषु चाऽऽख्यातमास्ति, तदर्घानत्वादाका 
ङ्शक्षापूरणस्य. यतो विनाऽपि विधेः स्व्गेयज्ञादनिां साध्यसाघनसम्ब 
न्धासिद्धविध्याश्चरयणमनथंक मिति । स्िध्यत्यपि साध्यसाधनसम्बन्ध 
एुखषप्रच तये विधिीरति चेत्तत्राह अवृत्तसिद्धिरिति । विधिरपि हिन वला. 
तपवत्तयति, कि तु ् रयःसा घनत्वं गमयति । अत एव स्वेच्छया प्रचत्तिः, 
साच विनाऽपि विधिना क्िभ्यतीति। 

स्यादेतन्न ्ह्मणे हन्यादैत्यादिष्ु निवृत्तिकेडपे विधिरिति, व 
ह् प्रतिषेधादिति \ नञ हस्यथं इति ॥ १२ ॥ १३ ॥ 

परिहरति विधाविति । कथं न छभ्यतेऽत आह श्रुतेति। अक्ति विधौ 

(१) गम्यते इत पा. । 



ओत्पत्तिकपू्प्र ५ १५९ 

श्चुत! स्वगाो(१)दिवाचघन धास्वथः साध्यतां वरजेत्९२॥ 
विधौतु तमतिक्रम्य स्व गादः साध्यतेष्यते। 
तत्साधनस्य धमत्वमेव सति च रम्यते ॥१५॥ 
स्वप्रत्यथान्तरापेष्चा स्थादनास्नरोक्तिषु । 
आध्राक्तिषु परापेक्ला(२) नोमथं चोद्नासु नः ॥१६॥ 

इति भत्पत्िकसूत्रं पञ्चमं ¶णेम् ॥ 
~~~ 56 रद 2-र > 

अथ इत्तिकारग्रन्थः। 
आदिशब्दा मकारान्तो छक छ्रान सगतिः 
नञजध्याहियते सरे सकरात् परिचोदना ॥१९७॥ 

समानपदश्रुत्या धात्वथे प्व भवनांशो निपतेत्, बिग्रकृष्टस्वगदि 
बाधेन । अतो न यागदेः समीहितक्ताधनत्वं स्यादिति ॥ १४॥ 

विधो तु सखति तेन पुरषभ्रवततेनाेमकेन समानप्रत्ययोपाचेन धा. 
स्वथदिपि साननेकृष्टतरणाऽवसुद्धा भावना धात्वथं (र)मुह्ङ्क्य विष. 
छष्टमपि स्वगोदिकमेव भाव्यतया गृह्णाति, साधनतया च यागाद्धिक- 
मिति सिध्यति यागदेः ञ्रवःसाधनतया धमत्वमित्याह विधाविति ॥ १५॥ 

अनपेक्चत्वादिति सुत्रपद व्याचष्टे स्वप्रत्ययीति ॥ १६ ॥ 
दति स्य्रायरत्नाकरे भत्प्िकसुच्नं पञ्चम सम्पृणेम् ॥ 

"व च््--- 

अथ चत्तिकारमप्रन्थः। 
(छुत्तिकारस्त्वन्यथेमे प्रन्थ वणेयांचकारः तस्य निगरित्तपरीष्टि- 

रित्येवमादिश्मित्ति भाष्यं, तज्नादिश्चब्दं के चित् दयुंत्तमकार पठन्ति, तत् 
दुषयति यदिशब्द इति । कारणमाह टकीति । सामान्यीववक्षायां हि 

नपुल(४)कता, अन्थाद्मके तूपा्ते विद्िष्ये लामान्यविवक्षा क्किति । 
“न परीश्चितव्यं निमित्तमिति निमिचषठु्रव्याख्यानपर भाष्यमयुक्त, 
सुते नञ ऽश्ुतत्वादत आद नमिति । 

` ल) शरुरखति प.। (२) नरपति पा 
(३) सानिकृशतरेणाविरुदधा भावना धात्वर्थमिति । अवरदूभ्य भावना धात्व 

मितिवा पा । (४) नपुखकलिङ्गतेति पा. । 



१६० न्यायरताकशारयन्या ख्यासहिते श्मोकवा तिके । 

प्रमाणलक्षणाञ्ज्ञानाद् ग्यनि चारात्परीक्षणम्' । 
न तत्प्रयक्च(१)मभिव्येवमपरीक्षो पसहता(२) ॥१८॥ 
तच्राऽन्थस्याऽयथार्थत्वं प्रत्यक्षे तु यथायतता । 
यदाभासं हि विज्ञानं तस्सथोगे तदिष्यते ॥ १९॥ 
सम्पण लक्षण दतत् तत्सतोग्पत्धथः कृत्तः । 

रासनाथस्तु सचर्छब्दा यद्ाऽध्याहारकर्पना ॥२०॥ 

नु ““व्याभेचासात्पसीक्चतभ्य नेमित्त, शुक्तिका दहि रजतवल्प्रके। 
शाते यतस्नन प्रत्यक्षे भ्यमिचरती (शा-भा, १.१. ५.) ति चो 
माष्यमयुक्तम् , आमासस्व ह्ाश्राऽयथा्थंरवलक्षणो व्यभिचारे न 
प्रल्यक्षस्येति, अत आह सङ्करदिति पादत्रयेण । प्रत्यक्षस्याऽभासाद् 

विविक्तछक्षणमजानन् उमयोरश्चजत्वेन सङ्णेव्वादामास्तस्य व्यभि 
चारेऽपि प्रत्यक्षस्य व्यभिचारे मत्वा सति(र)व्यभिचायत्पर्सक्चषणं चो 
दि तवानेति । 

““यल्प्रत्यक्च न तद्धयमिचरति यद्धथभिचरति न तस्परत्यक्ष (चा. 
भा. १, १.५) मिति परिहारमाष्यं, ततत् पृवंयाऽपरीक्षया सम्बन्धव्य 
मित्याह न तदिति ॥ १७॥ १८ ॥ 

माभ्यां दायति तत्रेति । (४)अतः दुाक्तिरज्जतथकाश्ाने ऽन्यस्य. 
ऽ.ऽभासस्थाऽवथाथेत्वं न प्रत्यक्षस्येति । किं पुन. परत्यक्षस्याभास्ताऽस- 
काण छक्षण, तत्कथनाथे दूज सत्सम्प्रयोग पुरुषस्येन्द्रियाणामिति । 
तस्याथमाह यदामासभेति ॥ १९ ॥ 

नु छश्चषणपरत्व सूजस्य ब्रठाविशषणाऽमुपादानादाकव्याक्तानेर- 
स्ते, तत्कथ तदधिक्रियते,ऽत आह ॒सम्पूणेमिति । कथमिति आह् तत्स. 
तोरिति । व्यत्यस्तेन तच्छब्देन प्राह्याकेश्ेषणमुपपन्नमिति । तदिति च।- 
व्यये वृर्तीयान्त सम्धयोगशब्देन बअसलमस्तमेवेति उषभ्यम् । सच्छब्द 
स्थोर्छृष्टस्य भच्यक्षविशषणस्याथमाह शचामनेति । यद्वा यथावरस्थितावेव 
सत्तच्छन्द्।वावेचास्यव तच्छन्द्।(५)स्तरं प्राह्यादश्चषणोपादानायैवा 5. 
श्याहत्तंव्यामेति आह यद्ति ॥ २० ॥ 

(१) नैतदिति पा. । (२) उपसरहृतमिति पाडन्तरम् । 
(३) सन्याभेचारादितिपा. । (४) अत्रेति पा, ¦ 

(५) तच्छब्दान्तरभ्रद्येति पा. । 



ठत्तिकारग्रन्थः प° ५ १६१ 

अथां पन्येतरेषां च पत्यक्चाऽऽमासलक्षणम् । 
घाघकन्ञानराभो हि परवाऽधाघ न सस्मषेत् ॥२९॥ 
स चाऽस्लीत्येव बोाधस्वे सति नाऽन्योन्थस्तश्चयम् । 
न चाऽनागतचाधे च पूर्बणात्मा हि भ्यते ॥२२॥ 
निमित्तदाष मदेन पञ्चाद्यत्राप्यवाघनम् । | 

नन्वाभासस्यापि लक्षण वक्तव्य, न हि तरस्मिक्नक्ञाते तद्धिचिक्त 
परत्यक्षं ज्ञायते, अत आष्ट अथायच्येति । तत्सप्रयागजं प्रत्यक्षमित्युकतऽ- 
थीद तत्सेग्रयागज्ञं प्रत्यक्षाभाख ज्ञायते एवेति कथमन्यसम्प्रयोगजत्वं 
जायत (१)त्याशङ्ध “वाधक्क्ञाना दित्युक्त भाष्ये, तदयुक्तं, केन हि 
विशेषेणोत्तरस्य बाधकत्वं न पृवेस्याऽत आह बाधकेति ॥ २२ ॥ 

अस्ति च तस्यात्मलाभ इत्याह सचति । इतिहतोरु्तरस्य बाधक - 
त्वामिति । नयु मिथ्यासततः पृवेस्यान्तरेण बाधः, बाधाच्च मिथ्यात्व- 
भितीनरेतराश्चयम् , अत आह अवबोधत्व इति । अवबोधक हि मिथ्या- 
त्वस्यो त्तर, न जनक, येनतरेतराश्रयं स्यात, तेन दुष्टकारणादेव भूत 
म्य मिथ्यात्वस्योत्तरेणाऽचवोधान्नतरेतराश्चयं, न च पृवेमिथ्यास्वाव 
गमापेश्चमुच्तरस्य जननम् , अतो नेतरेतराश्चयमिति । 

यन्त॒ पूर्वमेव कि न बाधकमिल्युक्तं, तत्राह न चेति । पूर्ात्पचिवे- 
लछायामनागवतपुत्तरम् असशवाढशक्यं बाधितु, जाते तृत्तर जायमानेनेव 
तेन पृं बाधितम् अस्च्वात्कथसुत्तरस्य वाधक स्यात्, उसरं तु पचै. 
स्मिन्नु पाते तद्ाधेन जायत इति युक्तम् इति ॥ २२॥ 

“प्राग् बाधकज्ञानोत्पत्तः कथं मिथ्यात्वमवगम्यत” इति चोदयित्वा 
“यदा चश्युरादिभिःरिलयादिना मधष्येण(र)तच्रापि कारणदाषक्ञाना$वः 
गम्यं मिथ्यात्वापित्युक्तं, तदहशर्याति निमित्ति । पश्चाधत्राप्थषायनं 
तज्रापि निमितच्तदोषबोधेन मिथ्यात्वं गम्यत इति । यदि स्ववभ्यं चिपयै- 
येण प्रयोजने सोऽप्यस्त्येत्र दिङ्मोहादौ नरान्तराणामिस्याह भवत्येवेति । 

( १ १ इति पृष्व पराक् बाधकेति पा. । 
( २ ) प्राग् बाधकन्नानो्यत्तः कथमवगम्यते १ यद् न तत्काटे सम्यग््ानस्य मि 

थगराज्ञानस्य षा किद्धिशेषः । यदा हि चश्ुरादोमेरुपदत मनो भवति, इन्दियं वा तिभिरा- 

दभिः, सौष्मादिभिरबाह्यो वा विषय", ततो मि्या्ञानम्। अनुपहतेषु॒दि सम्यग्ज्ञानम् । 

इन्दियमनेऽथरन्निकर्षो हि सम्यग्ञानस्य हेतुः, असति तस्मिन् भिभ्याज्ञानम् । तदम्तगैतो 
दोषो मिथ्याज्ञानस्य हतुः, दुष हि ज्ञान भिभ्या भवति । क्षा. भा. १-१-५। 

२९ दरो 



षे 

१६२ न्यायरत्राकराख्यय्याखूयास्रितेश्रोकवातिक 

भवस्येव हि तन्नापि नरान्तराकेपयथः ॥२५॥ 
स्वेषां सवेदा यनच्र धीः स्यात्तच्न न बाधनम् । 
नहि कारणदु्टत्वयुद्धिस्तच् बलीयसी ॥ २२ ॥ 
जालादेषु यदा जाता बुद्धिः पञ्चादस्तगवात् । 
नायते युक्तिभिस्तच्न उयच्अन्थोन्यसश्चयम् ॥२५॥ 
स्वतः प्रामाण्यत्तश्चाच्च निणगयोऽस्तित्वशोधनात । 
तद्रुपप्रत्यथोतपत्तेस्तदसद्ादिनामपि ॥ २६ ॥ 

बृत्िकारम्रन्थः समाप्ः ॥ 

पतश्चाऽभ्युच्चयमान्न न त्ववद्यपरेतदादन्चेवयं, विनाऽपि बिपययेण 
कारणदाषक्ञानमात्रेणेव शाक्य मिथ्यास्वमरवगन्तु, याश्शक्य ज्ञानस्य 
दथभिचारो दष्टः तादश क्ञने निश्चयरूपे जतिऽपि विनाऽपि बाधकेन 
विचिकित्सा जायते, यथा दृ्देवदत्तोऽय मिति सहस! निशिस्यापि 
पुनः संशेते, सश्चयाख्च निश्चये प्रतिवद्धे सति मिथ्यात्वं तक्निय 
तदोषदश्ोनादनुमीयमानं निश्चयेन न प्रतिवध्यते! पव च छाक्याद्याग 
मानां कारणदोषादेवाऽप्रामाण्यासिद्धिरिति ॥ २३ ॥ 

यदि साश्चाद्धिपययाऽमविनाऽऽचुभानिकवाधात् व्रस्यक्षऽऽमास- 
स्व भवति ततो जात्यादिन्ानानामपि अ्यतिरेकादिविकर्पाऽक्षमतया 
बाधाद्ामास्षता स्यादत आह सर्वेषामिति । कथं न बाघः, अतत आदह 
न दहाति । यादश्चस्य व्यभिचारो दष्ठः तादृशे विचिकिच्छा भवति, न 
चाखोके जाश्रतः प्रत्यासन्नविषयं गोत्वादिजातिक्चानं कदा चिदपि 
उष्टव्यभिचारम्, अतस्तारस्मन् दृदशूपे जायमान तद्विरुद्धं योक्तिकं 
कारणदोषक्चान नात्मानं छभते दुबेत्वादि ति ॥ २४॥ 

सोऽ्यमितरेतसश्चयस्य व्यक्तो विषय इत्याह--जास्यादिष्विति । पि. 
ध्यास्वे ह्यवगते(१) ऽवयतिवाधः, ततश्च तद्वगम इति ॥ २५॥ 

नन्वमिथ्यात्वेऽपि तुस्यमितरेतराश्रव, बाधामावाधीनममिथ्या- 
रव, तदधीनश्च बाधाऽमध्र इत्यत आह खत इति । सद्धा वबोधस्ताव. 
जात्यादिषु ज्ञायते, तस्य च स्वतः प्रामाण्यस्यायादेदाऽमिथ्यात्व नि. 
णीयते न बाधाभावमपेक्षते । निर्णीनि चाऽभिथ्यात्व तद्धिसेध्रदेव न 
„ वाधोत्पत्तिः खम्भवनि (२) निर्विंगामं ख सखद्भावबोधन तदपडापवा. 
दिनामप्युत्पद्यमानत्वादिति ॥ २६ ॥ 

ति न्यायरलाकरे बुल्तिकारमतम् ॥ 

(१) भथनवाभहइतिपा.।! (२) यौक्तिकथाध इति पा, । 
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ञ्थं निरालम्बनषादः । 
धप्रभाणत्वाऽप्रमः णत्व पुण्यषापादि तत्फलम् । 

विध्थंवादमन्नाऽथनाल्षेयादिकल्पना ॥ १॥ 
सर्वषु लक्षणेष्वेवे स्वप्रमाणगणेः; स्थितिः । 
वचननव्य्तिमेदेन पुबसिद्धान्तपश्चता॥ २॥ 
कमेभ्यः(१) ररसम्बन्धः पारलोक्येहलो किके(२) 
सवमित्या्गुक्तं स्यादथश्चून्यासखु बुडषु ॥३॥ 
तस्माद्धभाथियिः ववं प्रमाणेटछोकसमतेः। 

अथस्य सदरूद्धाश पललः कयः क्रियां प्रतिः ॥२॥ 

अथ निरालस्बनवाद्ः। 
ननु सवै पव निरारुस्बनः स्वप्नवत् प्रत्यय" (३) इव्यादिना वा. 

ह्याथखद्धावं प्रतिपादयति भाष्यकारः, तस्थ स्वतन्त्रोपयोगं(४) दन्ती. 
यति प्रमाणल्रेति चतुर्भिः । यदि सवो बुद्धये बाद्यार्थश्नून्याः स्वांश. 
पथैवस्ायिन्यो मवेयुः+ तते योऽयं चोदना धत प्रनाणम् अन्यद्भ्र. 
माणे, तस्छयोगजञ प्रत्यक्षम् अतत्खंयोगज्मामालं, ज्योतिष्टोमादि पु. 

थे ब्रह्महत्यादि पापं, (५)तदुभयविलक्षणमभ्युदयभरत्यवायात्मकं तेषां 
फलं, विधेरथः प्रवत्तन, मथेवादस्य प्ररोचनमर्थो, मन्जाणामनुष्ठेय- 
प्रकाशनं, नामधेयानां गुणफलविधानाथेत्वविचार, अ।दिशब्दोपात्तश्च 

स्म्र्वाचारप्रामाण्यास्प्रामाण्यविचारः तथा चाष्द्न्तरशुतिलिङ्- 

श्रव्य्थादिभिः क्मसेददाषत्वक्रमनियमाः, वचनव्याक्तेमेदेन वाक्या 

चित्ता, कमणि कानि वचद्सुष्पकस्वगपहखानि, कानि चि 

द्नियतफल्ानि, कानि चेदेहिकब्ृष्टचादिफखानीत्यािऽ्यवदारः, 

ख॒ ख्चश्चोदनाद्ीनाममाकादयुक्तः स्यात्, अतोऽद्य धघमथिभिः 
पुखवेः खगवाऽऽशीविषोपखष्टमादायानिकविषेकैत्लया बाहयाथै- 

(१) कर्मिभ्य इति पा. । घमेभ्य इत्यपि । (२) लोकिकः इति पा, । 

( १) ननु सवे एव निरालम्बनः स्वप्नवत् प्रत्ययः, प्रत्ययस्य द निरालम्बनतां 

स्वभाव उपलक्षितः स्वप्ने, जाप्रतोऽपि स्तम्भ इति वा ऊुच्य इति वा प्रत्यय एव भवति 

तस्मात् सोऽपि निरालम्बनः । सा. भा. १-१-५ 

( ४ ) स्वशाज्ोपयोगमिति पाठः! (५) पापमित्येतदुमयलक्षणमिति पा, । 
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१६९ न्यायरन्राकराड्यन्यास्यासहिते शोक वातिके । 

थद् संश्चतिसस्येन सवमेतद् पकर्प्यते । 
ज्ञानमातरेऽपि कस्माद्वो वृथाऽऽग्रहो(१)ऽथेकरपने ॥५॥ 
संश्रतेन तु सत्त्वं खत्यमेदः कुता न्वयम् । 
ध्यं चत् संनतिः कय सुषा चत् सत्यता कथस् ॥६॥ 
सत्यत्वं न च सामान्यं द्युषाथपरमाथयोः । 
विरोधान्न हि घ्र्षत्वं सामान्यं ब्क्षसिहयोः ॥ ७ ॥ 
तुल्थाथेत्वेऽपि तेनेषां भिध्यासंन्रतिराब्दयोः । 
वश्चनाथे उपन्यासो छालावक्राऽऽसवषादिवत् ॥ ८ ॥ 
नास्तिक््य परिहा र।थ(२) संघ्रातिः, कल्पनेति च | 
कर्पनाऽपि त्वभिन्नस्य नेव निवेस्तुक भवत् ॥ ९॥ 

खद्ध।वे छोकसम्मतप्रमाणादो बाधनेन यज्ञः कत्तव्य; क्रियां प्रति, क्रि- 
याऽनुष्ठानं, तर्सिद्यंमित्यथेः ॥१।०॥ 
चोदयति यदेति । शक्याः प्राहुः 

दे सत्ये समुपाधित्य बुद्धानां धम॑दे श्ना । 
रोके स्रतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ एति । 

तेन तद्देव भवतामपि सद्रतिसत्येन (रोबोधेन वा पृवौक्तसम. 
स्तव्यवदहारलिद्धेः पारमार्थिका लद्धावकटपने बुधेवाऽसिनिवेश्च इति॥५ 

परिदरति संवृतरिति । मिश्यापयायस्य संड्तिशब्दस्य न सत्यश्च 
ब्देन सामानाधिकरण्यं, न हि सत्यस्य मिथ्यात्वपरमार्थरूपेण सेदो 
इस्ति, परमाथेस्य हि सत्यशब्डो वाचकः, न त्वक्चा्शब्दवदनेक्षाथ 
इति । पतदेव विषरूणाति स्व्यति ॥ ६॥ 

सत्य नाऽनेकाथंः सत्यत्वमेत् वदति, तन्तु मुषाऽर्थ(४)5प्यनुगत. 
मिति तद्धचनेन संब्ुतिशब्देन समानांधेकरण्यं सिध्यति, अत आह 
सत्यत्वमिति । कारणमाह विरोघदिति । भ्षात्व विपसीनं सत्यसवं कथं तजा. 
ऽजुवन्त॑तेति । अत्रैव दृष्टान्तमाह न दीति ॥ ७ ॥ 

तेन भिथ्यावचनोऽप्ययं सुत्ति्न्दो बौद्धेः स्वनारितकयपरिह्। . 
राय कोक वश्चयितु प्रयुक्तो छाखायामिव वकनासवश्चब्द् इत्याह - 
तुल्यार्थतवेऽपैति संशति रन्तेन । 

( 4 ) ब्रथप्राह इति स. ( २) परिदाघा्मिति षा, । 
( २) षाधेनेति पा, । ( ४) मृषासे इति पा. । 
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तस्मायन्नास्ति नास्त्येव यत्वास्ति परमार्थतः । 
तत्सत्थमन्यन्मिथ्पेति(१) न सत्यद्यकर्पना ॥ ९० ॥ 
स्वमादिमोगवचापि योपमांगत्वकल्पना । 
तच्निष्त्यथमेवेह परमाये प्रयस्थते॥ ९१॥ 
न दि स्व्मसुखाद्ययथं धमे कथित्प्रवर्तते , 
याट च्छिकतवार्स्वमस्य तुरणी मास्येत पण्डितैः ॥१२॥ 
परपाथफलखाऽवा्तिमिच्छद्धिस्तेन यनतः । 
प्रतिपत्तिर्विध्रातव्या युक्तियिर्वांद्यवस्तुषु ॥ १३ ॥ 
'तच्राऽथेद्यन्यं विज्ञाने योगाचाराः समानता, 
तस्यप्थभावमभिच्छन्ति ये माध्यभिकवादिनः ॥१४॥ 
तत्र बाद्याधद्यन्यत्वं तुर्यं तावद् दयोरपि । 
निघत्याऽस्य(२) ततो ज्ञाने तदरसंश्चतिकट्पन। ॥१५॥ 
तस्मारसाघारणत्वेन तन्मुखस्वेन चाप्ययम् । 

काठपानेकेनेव बाद्येन सवैव्यवदारसिद्धिरित्यपि ति बोद्धानां कट्प- 
न।[चाचादु छ, सचातवाचायुक्तवदखखछनायतवः न [ह नितवस्तुक जगति 

अभिन्नस्य चिन्मात्रस्य तिचित्रज्यवहाराय भेदकट्पना सम्भवतीत्याह 
कट्पनेति ॥ € ॥ ९ ॥ __ १ ॥ 

उपस्हरति तस्मादिति । यत्खद्कु परमाथतो नस्त तन्नास्त्येव, न 
त॒ खत्य, यदेव परमाथतो ऽस्ति तदेव सत्यं नाऽन्यत्तद्धि मिथ्यैव, कथं 
सत्यं स्यान्न तु सव्यद्वयप्रस्ताति ॥ १०॥ 

किं च, सड्तित्वे भरपञ्चस्य स्वेष्नद्युलो पमोगवत् स्वगौदयुपभोगो 
ऽपीत्याश्नीयेताऽतस्त्ेखकरणाय परमाच प्रयतितन्यमित्याह स्वप्नादीति१० 

तन्तुद्यत्वे वा कों दोषोऽत आह न दीति । किमित्ति न प्रवरततेऽत 
वाह यादुच्छिकलादिति । अनिरूपितनिमिच ।हे स्वप्नञुलं, न तद्भिसं- 
धाय प्रबुच्ति; सम्भवतीति । तेनाऽ्यस्य पारमर्चिक्रत्वसिखध्यं बाह्य. 
विषयस्व भरतीतेः खाघयितन्यमित्याह परमथंति ॥ १२ ॥ १३॥ 

किमु पुनबांद्यसूपैव खद्भावः प्रतिपाद्यते न क्ञनस्य, तदपि कैश्च. 
दपहुतम् › अत माहे तत्रति येण _। क्ानापहववादिनोऽपि भथमम. तत्रेति येण । ज्ञानापहववादिनोऽपि प्रथमम- 

{4 ष्टी, क, (० 

( १) भिथ्येवेति पाडन्तरम् । ( > ) निवृल्यथमिति पा, । 



१६६ न्यायरन्रकराल्यज्पाया सहिते ोकवारततक । 

'वाद्यासदकद्धवे यलो माष्यक्ता कृतः' ॥ १६ ॥ 
'बाद्यायोऽपहवो के (१) मक।ऽथेस्य परीक्षणात् । 
प्रमाणमान्नितश्चेकस्तन्रास्तां चः प्रमेयतः ॥ २७ ॥ 
प्रमाणस्यस्तु मूखत्वादिहेदाना परीक्ष्यते" 

प्रस्तुतः स दिघा चाच प्रथमं त्वनुमानत्तः ॥ १८ ॥ 
प्रत्यश्चवा(र२)पे तेना क्ते पञ्चात्तर्छत्यवक्षणात | 

तन्ाऽ्सुमानमादद् नल्विष्त्यस्यच सगतिः ॥१९॥ 
तर्सप्रयगज नाम(३) प्रत्यक्षमिति नाषेतम् । 

९ 4 » ५ 
तच्चेन्द्रियाथसवन्धमेदो न परमार्थतः ॥ २० ॥ 
कल्पितः संप्रयागस्तु स्वम्मादावपि बिद्यते । 
तद्तयागजन्यस्य(४) {कविजागस्तन इरः ॥ २१॥ 
मिथ्ात्व यद् [द्वध वाक्तं नान्धथेत्यन्न चोच्यते | 

४ | > ५ क~ क क च. स्वस्यैव च मिथ्धात्वे किं वििष्याऽभिघीयते(५)२२॥ 
थमपहल्य निर्विषयक्ञानाऽुपपत्तेः च्चानपपहवते, तेनाथ पहको दय 

साधारणत्वात् , ज्षानाऽपहनवस्य च वन्धुखकस्य त्निराकरमेनेव नि 
राकरणत्िद्धेस्तदेव निराक्रियत इति ॥ १४॥ १६॥ 

भाष्यकारेण प्रमाणशाक्तिपरीक्षाद्वारेण बाष्याऽपहषे निराकृतः न 
तु प्रमेयपथेक्चाद्वारा, तत्र कारणमाह ब्ययति खाद्धंन । प्रमाणबलेनेव 
बाह्यार्थं व्यवस्थापिते यदिदमवयविनोऽवयवातिरेकेणाऽनुपलभ्येः 
परमाणुनां चाऽतीन्द्ियत्यात्न बाह्यं प्राह्य लम्प्ीति चोद्य, तत् प्रमा 
णबल्नेव निरस्तं भवतीति भ्रनाणबलेनव परीक्ितु युक्तमिति 1 घमा 
णस्थो ऽप्य पहा द्वे दत्याह् प्रस्त ईति । 

भाष्यतात्पयमाह तत्रती त्यन्वन । का पुनरस्य सगतिः, तां द्वेधा 
दश्चयलति अस्येत्यभिधीयते ऽन्तन । पारमार्थिकं तस्सप्रयोगजत्वं न क 
चिदस्ति, काल्पनिक त्वाभलसेऽपि विदधते, तदपि नाऽतस्सम्प्रयोगनज्ञं 
स्यात् । तथा सत्यमिथ्वावि नागोऽप्थयुक्तः, सर्व॑स्य मिथ्यात्वादिति 
पृर्बोक्ताक्षेपेण सङ्गतिरिति ॥ १७ ॥ २२ ॥ 
स 
( १ ) बाह्माथाप्वे, दवैतमेकाथेस्येति पाठः । 
( २) प्रस्यक्षबाधने चोक्ते दहति पा ( ३ ) नाम्यदिति पाठान्तरम् । 
( ४ ) योगजत्वस्येति पा, । (५) विशेष्येति पा. । 
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स्तम्नादिप्रत्ययो मिथ्या प्रत्ययत्वात्तथा हि यः) } 
प्रत्ययः स मषा ट्ठ स्वस्मादिप्रत्ययो यथा॥ २२॥ 
सिद्धसाधन मा्वोऽले दष्टान्लामाव एव च 
मा श्तासेवकान्द्च व्यथांऽकलोषप्रसाधने ॥ २४॥ 
सवं एवेति ननाच्र जाग्रदुबुडिपरिग्रहः । 
स्वांशाभ्युपगसमाचापि बाष्टग्राद्यतिवारणम् ॥९९॥ 
प्रत्ययस्येति साध्यांशाव्याकहेतुनिदक्ानम् | 
हतुश्यो पनयेनाचन जाग्रलोऽपीलि दशितः ॥९६॥ 

भाष्योक्तमसुमानसुपन्यस्यति स्तम्भादिति ॥ २३॥ 
भाष्ये सर्वशब्दः स्वप्नादिप्रस्ययानपि पक्षीक गतीति छक्ष्यते, त. 

व्कथं स्तस्मादिप्रत्यय ह्युच्यते, त्राह सिद्धसाधनेति सद्धंन । तेष्वपि 
हि पक्षीकृतेषु तस्मिक्तशे सिद्धसाधनता दष्टान्ताभावश्च स्याताम् । 
पवशब्दश्च नोपपयेत । स हि येन सम्बध्यते तस्रतियोभिन भ्यवार्दु 
नत्ति | साकल्यवचनश्च सवश्ाच्द इति तत्सबर्भ्यवशब्दो वेकट्यव्यध 
च्छदा थः । तेन जाघ्रद्बुष्धिपर््रहाथे एव न्वः । न करिचदेव भपरत्ययो 
निरारुम्बनः कि तु सवे एवेति) 

पवं सर्वशब्दं विश्नेषपरं व्यवस्थाप्य धमेवच्नमपि नियारुस्बनप- 
द् बाह्या ऽनाखम्बनत्वेन व्यवस्थापनायम्, अन्यथा बौद्धस्य स्वाऽभ्यु- 
पगतस्वां शा रम्बनत्वविघातादिति आह स्वरेति ॥ २७ ॥ २५॥ 

प्रत्ययस्येति भाष्याथमाह प्रत्ययस्येति । 
[न अ क 

ननु म्ये न कथ्िद्धेतुरुक्तः, यस्य (१)ग्यािनिर्दिभ्येतेर्यत आह 
हेवुरिति । उपनयो नामोदाहरणोपद क्वितसाभ्यनियतस्य हेसोः साध्यघ- 

9) भिण्युपसहारः, तदिह “श्रत्ययस्य दी"त्यादिनादाहरणीयस्य प्रत्यय 
स्य निरालम्बनत्वेन नियमं दश्यित्वां “ज्ाग्रतोऽपीशत्यादिना जाग्र. 
दुबुद्धोबुपसहारः छतः, तदेव प्रत्यस्य हेतुरुक्तं भवति । नावदयं पञ्च- 
म्यैव हेतुरि ट्यः । उद्।हरणापनयनिगमनेरपि ह्यविकङमेव साधने, 

4.93. निगमन च ''्तस्मास्छ्ोऽपी"त्यनन दाक्चताभेति ॥ २६॥ 
कमयन 

( १} प्राप्तिरिति १० । 
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१६८ स्थायरतराकरार्यव्याख्या सहिते श्ोकवातिकं । 

विपक्षाभावतश्चाच्र व्यतिरेको न कथ्यते । 
सामान्यस्य च हेतुत्वात्कस्मात्पच्चेकदे शाता ॥२५७॥ 

इति पूवपक्षमाप्यव्याल्या । 
~र प~- 

(जाग्रञस्ञाने(१) विषो ऽय यतः सुणरेनेश्यः। 
बाह्याटस्यनसवन्धो न प्रसिद्धः परं प्रति ॥२८) 
तस्माद्यद्भाष्यकारेण दन्तसुत्तरमच् तु । 

विकल्पसमता वा स्थाद्वधम्थसमलाऽपि वा! ॥२९॥ 
दु छत्वात्पूषे पक्षस्य जात्युक्तिः केच्िदाश्निता । 
प्रतिज्ञादोषमवाह्रुः क चित्पत्यक्षवाधनम् ॥३०॥ 

नयु याक्नरारस्बन न माति तत्प्रत्ययो न भवतीति बिपक्षाद्याति 
रेकः कि नाक्तः, अत ह विपक्षेति । न हि निरालरम्बनश्चानमाच्रघादिनां 
तर्द तीरकर्मास्ति तस्व, तदभावादव तञ हेतोरप्रह्नसः कि व्यतिरक- 
कथननेति । ननु पत्ययो निराठम्बनः प्रत्थयत्वादित्युकते पतिक्न्यैक- 
देशता हेतोः स्यादत आह सामान्यध्येति ॥ २७ ॥ 

५सतम्भ इति जाग्रतो बुद्धिः सुपरिनेश्चिता कथं वपर्यष्यती'ति 
सिद्धानम्तसाष्य, तदाक्षिपति जाप्रज्ज्ञन इति ठयेन । योऽयं स्वप्ना. 
दिभ्यो जाप्रञ्ज्ञानस्य सारुस्बनत्वसाधनाय सुपारनेश्चयरूपो विच्च. 
षाऽभिदितः, स यस्मार्खाङस्बनत्वव्याकत्ततया परेषामस्िद्धः, तस्मा. 

द्विकद्पसमा पेधम्समा वा जातिरिय, प्रत्ययत्वे तुद्येऽपि यथा कि 
चित्घुपीरानधित कि चिन्न, तथा फ चिक्निरार्म्बन कि चित्साङ- 
म्बन भषिष्यतीति विकर्पसमा, यदि प्रत्ययत्वेन साधस्याक्नरालस्ब 
नस्व सुपरिनिश्ितत्वेन वेधम्याक्निराखम्बनत्वं न स्यादेति वैधम्यंस 
मा, सदेतज्ञा(र)त्युत्चर न साधनामेति ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

तच्च केषां चिन्मतेन समाधत्ते दुष्त्वादिति । स्वमत भाद पतितेति । नेदं 

सपरिनिश्ितत्व लिङ्गत्वेनाच्यते, क्रि तु सखपरिनिश्ितरूपा जाध्रतः 
। क क क 

प्र्यक्चादिरूप। बुद्धिबाह्यं खुपरिनिशितं व्यवस्थापयन्ती तदभावप्र 

( १ ) जाभ्रद्धावे इति पा, । ( २ ) तदेव तज्जाद्युत्तर साधनमिति पा०। 
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हाक्ष्यामो यदि विस्पष्ट स्वांहाग्राद्यनिवारणम्। 
तदा ते छ्युद्ध एव स्थात्पच्चो माद्यनिवारणः ॥३१॥ 

 प्रल्यक्षादश्च विषयो बाद्य एवाऽवति्त(१) । 
त निषेघकरुतस्तस्य तैभयेत् पक्षवाघनभ् ॥३२॥ 
सुनिश्चयेन चेतषां बाधकप्रत्यथाहते 
प्रमाणामासता नास्तीव्यतस्मात्फथ्यते बलम् ॥२३६॥ 
दुष्टज्ञानगहीताथप्रतिषेषशे हि युज्यते । 
गातम चवाघे तु स्वपक्षोऽपि न सिध्यति ॥३४॥ 

' अग्राद्यत्वाच मटन द्हषणाच्द्ास्ययाः। 

अप्रसिद्धोभथत्वं वा वाच्यमन्यलरस्य चा ।॥३५॥ 
वक्तश्राचोश्च यज्ज्ञानं चिषोषणयविषशोष्थथोः। 

तिज्लां बाधत इति । प्रत्यक्षग्रहण स्वप्रमाणोपरक्चषणाथ, सवाणिहि 
बाह्य त्यवस्थापयन्तीति ॥ ३०॥ 

नु नीलादिम।ज् प्रत्यक्षण गृह्यते, वच्च ज्ञानरूपमपि सम्मवती 
ति नावदय बाह्यमवति कथं बाह्याऽभावस्थ अ्रत्यक्चषबाधः, अत आह 
शक्ष्याम ईति । स्वांश्ास्य प्राह्यत्वाऽखम्भवे सिद्ध बाह्यप्राह्यनिवारणोऽपि 
पक्षः फखतः शुद्ध एव ब्राद्यमान्ननिवारणः स्यादित्यरस्ति तवुपस्थाप- 
कंप्रत्यश्चविसोध इति ॥ ३१ ॥ 

यद्वा यदा स्वाश्चश्य प्राह्यत्वं निरस्तं तदा बाह्यस्यैव पत्वक्षादिभि. 
ग्रेहणाद्वादह्याऽभावपक्च(२)स्याप्यस्त्येव परत्यक्नादविरोध इत्याह प्रत्यक्षा. 
देरिति ॥ २२॥ 

। सुपरिनिश्ितत्व च भाष्ये प्रत्यक्ञादीनां निरारुम्बनाऽनुमानाद् ब- 
खीयस्त्व कथयितुन तु लिङ्कत्वेनेत्याह सुनिश्वयेनति ॥ ३३ ॥ 

पतदेव विच्ुणाोते दु्टेति ॥ ३४ ॥ 

 स्वपक्चाऽस्िद्धमेव प्रपञ्च यितुमारभते अग्राह्यत्वादिति । भत्ययङरूप 
ध्मिग्राहकस्य निरारम्बनसरूपधमेग्राहकस्य च प्रत्ययस्य निराटम्ब 
नत्वात् भप्रसिद्धविश्चेप्यत्वम् , अप्रसिद्धविश्नेषणत्वम् अप्रसिद्धोाभयसरू- 
पत्व वां पश्चदोषः स्यादिति ॥ ३५ ॥ | 

स्ववचनेरुडश्याऽय पक्ष इत्याह वक्तृश्रेत्रोरिति । धर्मधर्मिविषय- 

( १ ) अवदिष्यते इति पा. । ( २ ) ्रतयक्षस्यापीति पा० | 
२२ श्रो० 
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तश्ञिरालस्बनत्येन स्ववाग्याधो थोर पि ॥३६॥ 

संधो न च मदस्थ(१) विशेषणविशेष्ययोः । 

तस्माननिरूपणं नास्ति भरतिज्ञाथस्य शोभनम् ॥२७॥ 
निराखस्बनला नाम न किञिद्स्तु गम्यते । 
तेन तद्यतिरेकादौ भरश्नो नेवोपपश्यते ॥ ३८ ॥ 
'यद्यवसर्तु कथं त्वस्मास्त्वं बौधयितुभिच्छसि । 

बुष्थसे वा स्वबुद्ध्या त्व, कल्पिता त्वथ साध्यते(२)॥ ३९) 
अस्तः करूपना कीक कटसी बस्तु प्रसज्यते । 
कथ सिष्टममावे चदस्तु सोऽपीति वश््यते ॥*४०॥ 
तथा प्रयय इत्येष कम मावादि बा मवेत् । 
आाबादिषु विरोधः स्यात्कमं चस्सिद्धसाधनम् ॥४१॥ 
प्रत्याययस्यहि रूपादेर्निरालम्बनतेष्यते। 
अ विन्ञानास्नकत्वेन किञिन्नालम्बते छसो ॥ ४२ ॥ 

स्यापि बक्तृश्रोत्रोः भत्ययस्य निराङम्बनस्वेनाऽङ्धकतस्येव धमेस्य 
धार्मिणख बाधादुभयोः स्यात् स्ववार्विरोध इत्ति ॥ ३६ ॥ 

कि च विशष्याल्प्रत्ययाद्धिज्ञषणस्य निरारस्बनत्वस्याऽभेदे विशे. 
षणत्वाऽ नुपपत्तेः, भेदस्तु न सम्भवति, मेदप्राहिणः प्रत्ययस्य निस- 
छञ्बनत्वादित्याह सम्भव इति 1 उपस्रहरति तस्मददिति ॥ ३७ ॥ 

चोदयति निरालम्बनतेति ॥ ३८ ॥ 
परिदरति यदीति पादन्नयेण । शङ्कते कलिपतेति ॥३८॥३९॥ 
दषयाति अचत इति । कदंपना हि कानं, न च तुच्छस्य तद्धिषय. 

त्वाऽचुपप्िरित्याह क्टुप्ताविति । चोदयनि कथमिति । मभावस्था$. 
वस्तुनोऽपि ज्ञान विषयत्व दष्टामेति । परिहरति वस्त्विति ॥ ४० ॥ 

यश्चाय धर्मिवचनः प्रत्ययशब्दः स माव्रकमेकतुकरणानामन्यतम 
वदेत् , कतैमावादिषु स्ववाग्विसोधः, कर्मणि सिद्धसाघनमिस्याह् तथेति 

सिद्ध साधनमेव विष्ुणोति परत्याप्यस्येति । कथमिष्यतेऽत आट 
भविक्वानेति ॥ ७२॥ 

(१) बोधस्येति षा, । ( २) फल्पयित्वाऽ्थं धाभ्यते इति पा । 
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कतंतवे करणत्वे वा पश्चत्वं शब्दथोरपि । 
तनिरारम्बनत्वेन पक्चाऽनावः प्रसड्यते ॥ ४३॥ 
प्रश्याथ्येन च भिन्नेन 1तेना कन्रांयसम्मवः। 
प्रत्यये तन्निमित्ते वा बाधः स्ववचनेन ते॥ ४४॥ 
अथापि रूडिरूपेण प्रत्ययः स्यात्तथापि तु । 
ग्राहकं श्तु सिड़ नः प्रत्ययो ऽन्यस्य वस्तुनः ॥*४५॥ 
तमभ्युपे पच्चथदभ्युपेतं विर्ध्यते । 
विकचोष्यस्याऽप्रसिदिख् तवचाऽस्माकमतारके ॥२६॥ 
आतस्मघमेस्वतन्धन्वकल्पनेऽपि तथा मवेत् । 
न च प्रत्ययमाच्नत्व किलिदस्स्यनिरूपणात् ॥ ४७ ॥ 

कवैकरणवचनत्वे तु धर्मधर्म्ाततिपादक्येरपि अन्दयोर्विवक्षाब- 
ज्ञेन प्रतीतो कतैकरणत्वसस्भवात्तयोरपि निरालम्बनत्वं स्यात्! च. 
ब्दस्य च निरारुस्वनत्वमभियवद्युन्यत्व नान्यत् । अतश्च पक्षस्यैवाऽ 
मावः पतिन्ञातः स्यादित्याह कतत इति ॥ ४३ ॥ 

°भवादिषु विरोधः स्यादिति यदुक्त तद्धैश्रुणोति प्रत्याध्येनेति। 
भाव तावत् प्रतीतिः प्रस्ययः, साच वर्त्वन्तरप्रकारास्वभविति उदहि- 
मन्व साङस्बन। भरतीतेति तन्निमिच्तपत्ययश्ड्दे धमभ्युकत्येव निरा 
खछम्बनत्वस्य बाधः, तत्सालम्बनतयेव कतैकरगयारपि तदृद्वरेणसा 
छम्बनत्वात् सर पव दोद हति ॥ ४४ ॥ 

यदि तु रूढ पव भत्ययशञ्दः+ तथापि स्ववाभ्विसोध इदइस्यादहं 
अथापीति । कारणमाह प्राहकमिति । प्रत्यय शब्दस्यऽ थान्तरग्राहकवस्तु- 
वचनता छोकलिद्धेति ॥ ४५ ॥ 

ताश्च च प्रस्ययमभ्युपेस्य निरालस्बनत्वसखा धनेऽभ्युपगमविसेधोऽ- 
पीत्या तामेति । हंडश्श्च प्रत्यवस्तवाऽसिद इत्यप्रसिद्धविश्चष्यता 
पक्चस्येत्याह विरेष्यस्येति तवा$न्तेन । अतादशे तु पक्षीहृतेऽस्माकमनत्राऽ- 
प्रसिद्धविकशेष्यत्वमित्याह अस्माकमिति ॥ ४६ ॥ 

कि चास्मधर्माी वा प्रत्ययः पक्तीद्धियते, स्वतन्मो षा? पूर्वत्र त. 
वाऽप्रसिद्ध विशेष्यत्वम् , उत्तरत्र ममेर्याह भलवमेति । न चानि. 

रिता्षक्चेष प्रत्ययमात्रं पञ्चः, तस्याऽनिरूपमादित्याद् न तेति ॥ ४७ ॥ 
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कान्दाऽ्थसाच्चद्प्रेण यथाऽन्येषां निरूपणम् | 

तथा च अवतो न स्याद्धास्यमेद्मनिच्छतः ॥ ४८ ॥ 

निरादम्बनता चा२(१) सवथा चदि साध्यते । 

विक्चेषणाऽप्रसिद्धिख दष्टान्तश्च न व्यत्ते ॥ ५९॥ 

कन विचल्प्रकारेण निरारम्पनतोच्यत | 

रसज्ञानस्य शूपादिश्चन्यत्वात्सद्धसाधनस् ॥ ५० ॥ 

अथ बुद्धियदाकारा तदालम्बनवारणमर । 

खाकारस्थाऽभ्युपेतत्वात्तद् मावो विर्ध्यते ॥ ९१ ॥ 

बाद्याऽनारृस्बनरवे ऽप बाद्य इत्यग्रहा(२). याद् । 

स्तम्मादौ मैव तदू वुद्धिरित्येवं सिद्धसाधनम् ॥५२॥ 

नन्विदं सर्वसाधनेष शक्यं वक्तुम् › अनित्यः शब्द इति किमाक्रा 

शगुणः शब्व्ः, कि वा वायवीय हव्य पि सस्पकत् । अथं तत्र रञ्ड 

शब्द् वाच्यं पक्षः; तदिह।ऽपि पत्यत राञ्रवाच्थमाज सम्मवत्यवाऽत 

भह शन्दार्थेति। न ह्यना धार्णाद् सिन्न रन्दथतात्र कप्रान्य मव 

तामस्तीते ॥ ४८ ॥ 
पव घर्मा विकङ्प्य दूषितः, धर्ममपि निरालम्बनत्वं वेकस्य दूष 

यति निरालम्बनतेति । स्वप्नाद्ावपि देद्काटान्तसय{वास्थतमस्त्यव 

बाह्यम्, सनिदिततदृदशकालक्षखगमन्रं तु नारत । तनत्यन्तं नय. 

ङम्बनं न क चिदधष्यस्तत्यि्रास्लद्धविश्बणता पश्चस्य, दष्टन्तिस्व च 

छाष्यविकखतोति ॥ ७९॥ 
कथ चिन्निरारस्बनत्वे तु सद्धल्तावनमेत्याह् केन चिदिति । रस 

ज्ञानं रसाखम्बनं रूपस्वरूपाट्मना न वेन प्वति तदालम्बनत्वं तज् 

ज्ञानस्य नास्त्येवाति खिद्धलाघनामति ॥ ५० ॥ 

अथ यदामासा बुद्धिसनस्याऽ घत्वसुच्यते, ततः स्वांशस्य बोधा. 
ऽनस्युपगमाते तदसत्वङभ्युपयतवसाच हत्याह अयतत ॥ ५१ ॥ 

यदि तु बाह्याऽनाखस्बनतवं चध्यते ब्य स्वातिरिक्त नास्ते 

बुद्धिरिति, वक्रापि धाद बाह्य दर्येवमगूद ण(र)खाभ्यते, ततः सिद्ध 
साधनमिच्यादह् बाह्येति ॥ ५२ ॥ 

'( 9 ) चेदेतिं पा. “+ ( २ ) अग्रह इति क्व चित् । 
( ३ ) मग्रहणे सध्ये सिद्धेति पा. । 
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प्मथ स्तस्भादिरूपेण निसयलम्बनतच्यते । 
सवेद्नस्य ई छटत्वात्तद्धिरोधः प्रसज्यते ॥ ५३ ॥ 
दिचन्द्रादिषु तुट्यश्चेन्नेन्द्रियाऽप्रा्तिता हिनः) 
तच्राऽनालम्बनोकितिः स्यान्नाऽयेसंचित्यमावतः॥५५) 
सर्बन्रार्थेन्द्रियाणां नः सखंयोगसदसत्तया ¦ 
संवित्तौ विद्यमानां सदसद्धाहिका(१) स्थितिः ५५ 

, भव्रतस्त्विन्द्रियादीनाभमावाद् अ्रहणादहते । 
नारम्बनत्वे(२) हेतुः स्यात्निषेधोऽतो न युज्यते ॥५६॥ 
बहि मौ वाऽप्रसिडत्वात्तनाऽनारम्बना मतिः 
कथाशि(३)त्खाध्यते नैष पक्षो हे ज्ञायते तदा(४)।९अ॥ 
यथारऽन्यषोघनाश्चक्तेना प्रसिद्धे विक्लेषणे ॥ 

कन ५ 

स्तस्मााद्ङूपेण त्वनाङरुम्बनत्वे सबह्विसध इत्याह अथेति ॥ ५३ ॥ 

द्राङ्ते दिचन्द्रदिष्िति । तुस्याऽयमनारम्बनत्वामेमतेष्वापि द्विच 
द्रादिज्ञानेषु सविद्धिरोध इति । परिदिरति नेति । द्विचन्रबुद्धिरशेद्धिया- 
इप्राप्तमर्थमवि्यमानमेव चन्द्र द्वित्व गृह्वातीति ऊत्वाऽनालम्बना, न तु 
स विच्यभावादिति ॥ ५४ ॥ 

पू्वज(५)दाक्तिरजवसवेवनेऽपादशमेवाऽन।लम्बनत्वं न संविदम।- 
वाक्त्याह खवत्रेति ॥ ५५ ॥ 

भवन्मते त्विन्दियादीनामभावाच्तदूपश्रहणमेव तदालम्बनत्थ, त. 
मेये च स्फुट एव तद्धिरोच इत्याद मवत इति ॥ ५६ ॥ 

बाद्याऽनाङुम्बनस्वे बाह्य इत्यश्रदणे सिद्धसाधनमुक्तम् , अथ यद्ध- 
स्तुता ब्य तदनारखस्बनत्व स्यत, तताज्त्रस्द्धवश्षणः पञ्चः 

स्याद्, बहिमावरूपस्याऽथस्य भवताम प्रासद्धत्वात्त द्विशिेन निरा- 

छस्बनत्वेन विशिष्टः प्रत्यया न स्ाधायतु शक्यत इत्याह बहिमविति॥५७॥ 

नयु वि्ोषणाऽप्रास्द्धद् षः नत तत्द्चवणातश्चष्णाभ्त्रासद्धस्त 

= --- ~ --- 

( १ ) संदघदुम्राह्यनस्थितीति पा० । (२ ) नालम्बनत्वहेतुरिति धा, 

(३) कथंचेतिपा.।! (४ ) यदेतिषा.। (५) सवेत्रेति पा. 
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पच्चसि डिस्तथेव स्वा(१)दिक्ेषवणविक्ेषणे(२) ॥५८॥ 
नाऽप्रसिडे पद्यं हि बाक्याथः ्तंप्रतीयते। 
तत्पूषंकत्वात्पक्च खच वाक्थाथंः स्थापयिष्यते ॥ ५९ ॥ 
पयुदास निषेषे वा न्यतिरिक्तस्य बस्तुनः। 
प्रमेयत्वा मेदेन जगतः सडसाघनम् ॥ ६०॥ 
यदि चाऽत्यन्तसदेन(र) निरालम्बनतोर्थते । 

कथञिच्यद्िरुद्खयेत प्रार् पक्षः कलिपतन ते ॥६१॥ 
वस्त्वाद्याकारतश्चापि बानिरालछम्बनेऽ्ते | 

क, 

ग्राइकाबेद्भिन्नत्वं हाक्तिमेदो विख्ध्यते ॥ ६२॥ 

आह् यथेति ॥ ५८ ॥ 
कथमन्थबोधनाऽशक्तिस्त आह नाऽपरसिदध इति । बहिभावादिपदाथै- 

विधचिष्ठो दहि पक्चः, स वाकयाथंङपत्वादप्रसिद्धषु पदार्थेषुन ज्ञायत 
ति भ्यतिरिकानारम्बनत्वं च साधयता यदि पयुदासाज्गीकरणेना 

इव्यतिरिक्तमाङस्बत इति साध्यते, यदि वा परतिषेधाऽङ्गीकरणेन 

हयातिसिकि नालम्बते इति साध्यते (४)दध काऽपि सिद्धसाधनं, परमेयत्व. 

ङ्पेण सर्व॑स्य खर्वैस्मादध्यतिरेकादित्याह पयुदासे इति ॥ ६० ॥ 
व्यतिरिक्तत्वं च यद्यात्यन्तिक, तथापि तस्य काचदप्यमावत् 

तद्नालम्बनत्वे सिद्धसलाघनमेषेस्थाह यदि चेति । सिद्धसाधनमित्यती. 
तेन।ऽस्घय इति । यदि तु कथ चिद्धिन्न नारूम्बत इव्युखयते, ततः 

प्रमेयाकारस्य नीखादेः भ्रमाणाकारस्य च संविदूपस्य काटपनिकमेदा 
ऽभ्युपगमाच्तद्विखच ; पश्च इत्याह कथ चिदिति ॥ ६२ ॥ 

सन्वथा सिद्धसाधनं दशयति वरस्विति। बुद्धिद्यंलाधारणेन संवि- 
दूपेणाऽयेभाङम्बते, व्योमादिसाधारणेन तु जडरूपेण वस्त्वाकारेण।ऽ 
नालस्वनेषेति । यदि तु श्राह्यमेव पश्चीङस्य भाहकादभिन्नमिति सा. 
ध्यते, तथापि कार्पनिकाश्चक्ति मेदा ऽञ्युपगमेन विरोधः, परमेयत्वाद्य- 
मेदार्च सिद्धसाधनमिष्यामिप्रयेणाह पराहकादिति ॥ ६२ ॥ 

( १ ) तवेह स्यादिति पाडन्तरम् । (२ ) विशेषेण विशेषणे इति पा. । 

( ३ ) भस्यन्तभिन्नेनेति पा, 1 ( ४ ) इति द्वेधापीति पा. । 

| $ अप 

^ 
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निरालस्बनवृदेख यनद्य॒स्पल्तिः प्रसाध्यते। 
द्टस्वात्सष्यतेऽस्माभिवबोद्यभ्राद्य विवजिता ॥६२॥ 
सम्यक्त्वे पुनरेनस्थास्त्वं नेच्छसि कथश्चन । 
आत्मांशरऽबसिता द्येषा सृगतुष्णा दि बुद्धिवत् ॥६2॥ 
'चे्ादिप्रत्यथानां च निरालमस्बनता यदि। 
घमभूता न गद्यत साधनोत्थितया(१) धिया ॥६९॥ 
ततो विषथनानात्वात् प्रतिधोरथनिराकृता । 
पात् साहम्बनपािः सतती केन निषायेते' ॥ ६६ ॥ 
यदि प्रह्ययक्ाड्दोऽपि प्रत्ययत्वेन गुद्यतते । 
सं वित्यारम्बनत्वन वायत, सिद्धसाधनम् |॥ ६७ ॥ 
बुद्ध्युत्पादनश्क्तिथद्वायां, साध्यं न सिध्यति । 

यदि तु स्ैप्रकाराऽसम्भवान्निरालम्बनबुदुध्युत्पत्तिमा्रमेषव चि. 
कषित, तदस्तु नाम, सा त॒ बुद्धिाह्यग्राह्यवजिता भिथ्याभूतेन्येता- 
वदस्माभिरूच्यत ईत्याह निरालम्बनेति ॥ ६३ ॥ 

त्वयाऽपि नाऽस्या; सम्यक्त्व मथान्त रालम्बनत्वमिष्यते, बुखन्त- 
रवदियमपि स्वांश्चपर्यवस्रायिन्येव, मन्यथा तन्नैव हेतुरनैकान्तिकः स्थाः 
दित्याह सम्यक्त्वमिति ॥ ६७ ॥ 

किं च, मवदीयसाधनोस्थिताऽचमानवुद्धिपि्य, साऽप्यात्मांश्चप. 
यैवसायिन्येवेति तया प्रत्ययान्तराणां धमेतया निरालम्बनत्वं न दी. 
तमिति प्रतियोशेभूतेन निराङम्बनस्वेनाऽनिराक्ृता सती स्वरस. 
प्राप्ता सारुम्बनता न केन चिद्धारिवा स्यादित्याह वेत्रेति दयेन।॥६५।६६॥ 

यदि धार्मिवचनेन प्रत्ययश्ब्देन स्वरूपपरेण पत्ययद्ाब्दमेव पक्षी. 
छुत्य तत्सीवत्था रम्बनत्वं स्तस्मारानां वायते, पत्ययच्चन्डो निरा. 

म्बनः न किं चिदवरूम्बते, न किं चिल्ानाति, ततः लिद्धसाघनम् , 
अचेतनतस्वान्तस्येत्याह यदीति ॥ ६७ ॥ 

यदि तु बुद्वयुत्पादकत्वं निरालम्बनत्व (रोवचनत्वं, तथा सत्य. 
क्ञानात्विद्धिः सध्यधर्मिणोने स्यादैस्याह बुधि । कारणमाह साधन. 

कनक 2 क स्येति । न हि धर्भिनिर्दशकस्य प्रत्यय शाब्दस्याऽबोधकस्षे साधनप्रयोगः 

( १ ) घाघनोजिन्नतयेत्ि पा, । ( २ ) निराकम्बनत्वमिति प, । 
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साधनस्य प्रथोगोऽच्र बाघकलत्वादिनानते।॥६८॥ 
| ̂ | ् ५२ 

। भ चाऽभिधाऽस्त्यसबषन्धाहते मेदा नास्त्यसो। 

न चासौ तद्रतं सेदं बोघयन्त्था धिथा विना ॥६९॥ 
पारहिनकेनो ऽगहीते च वाकयस्थावयवे पृथक् | 
पञमे हेतौ च इ्टान्ते वादिनि प्रतिवादिनि ॥ ७० ॥ 
साधनस्थाऽ्प्रथोगः स्यादभ्युपेत्योच्यते यादे । 
पूवोऽभ्युपगमेनेब प्रतिज्ञा बाध्यते(१)तत;' ॥७१॥ 

© @ ७ भ क © , +धमोऽघमोदिमेदे च नाऽसिद्धे परमाथेतः । 
चि ष्यात्मनोश् घमादरूपदेश्चो ऽव कल्पते ॥ ७२ ॥ 
तदलुष्टानतो बुद्धेरिष्टो मेदः" स्फुटं च तैः। 
खुान्तरेऽभ्युपेलत्वाद्भवेदागमवबाधनम् ॥ ७३ ॥ 
स्ेलोकप्रसिच्या च पक्षवाधोऽच्र ते धुवम् । 
छुत्लसाघनबुद्धिश् यदि भिध्येषथते ततः ॥ ७४ ॥ 

सम्भवतीति ॥ ६८॥ | ध 
-पृवाऽश्युपगमविरुदधश्चाऽय प्च इत्याह न चेति चयण । साधन. 

वाक्यगतानां चब्दानां तद्धाच्यानां च मिथो मदं सम्बन्ध, तथापरा 
दिनकानां च साधनाऽवयवतद्वाच्यपश्चादिवादिप्रतिवादिधिषयं यत् 
ज्ञान, तस्य सारूम्बनत्वमङ्गीकृत्य साधन परयाक्तव्य, तदङ्गाकरणे च 
तेनैव प्रतिज्ञा बाध्येतेति ॥ ६९ ॥ ७१ ॥ 

किच, धमौऽधर्मोपदेशायुमितवुद्धाऽभिप्रायविरुद्धोऽयं बाह्याप. 
हवः, न ह्यनभिभ्रते धमोदिभदे तदुपदेश्शोऽनुष्ठानमवकट्पतत इत्याह 
धममीऽधर्मेति मेदोऽन्तेन । श्िष्यात्मनोश्च असिद्धे मदहत्य चुषङ्धः । सश्च. 
देव बाद्यसद्भावः+ स॒ धमसमास्याते सत्र बुद्धेनोक्तः, तेनापि बाधः 
पश्चस्येव्याह स्फुटमिति ॥ ७२॥ ७३ ॥ 

सर्वटोकभ्रसिद्धस्य बाद्यस्याऽपहवस्तेनेव बोध्यत श्द्याह् सर्वेति । 
कि च त्वदीयसाघनगतपदाथवाक्याथेज्ञानानां सर्वेषां मिथ्यात्वे सर्व॑- 
स्य साघनस्याऽभावो यथेष्टं पश्चादिन्युनत्वं वा राक्यं वकतुमित्याह - 
कृत्स्नेति ॥ ७४ ॥ 

( १) साध्यते इति पा, । 
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सवांऽभावो यथेष्टं वा न्यूनता वाऽमिधीयते(१) । 
तेषां सालम्बनत्वे वा तैरतैकार्तिको सवत्(२) ॥७५॥ 
त दन्यद्य प्रतिज्ञा चत्तदन्यप्रल्ययो शषा । 
तन्मिभ्यात्वपसङ्के च सर्य पूवं न सिध्यति ॥ ७६ ॥ 
स्तम्मादिसाधनज्ञानमेदो न हि यथा भवेत्त् । 
यावद्यावत्प्रतिज्ञेय तद् न्यस्य प्रतीयते) ॥ ७७ ॥ 
तावत्तावत्परेषां स्यार्मिथ्यात्वादन्यबाघनम् । 
विरुद्धाऽव्यभिचारित्वं बाधो वाऽप्यनुमानतः ॥७८॥ 
इस्थ सर्वषु पक्षेषु वक्तव्यं प्रनिसाघनम् । 
वाद्याऽथोरम्बना बुद्धिरिति सम्यक् च धीरियम् ७९ 
वाघकाऽपेतबुदितस्वाद्यथा स्वद्मादिबाघधीः। 
साऽपि मिथ्येति चद् जुधात (स्वस्मादीनामबाघनात्<० 

अभिथ्यास्वे तेरव देतुरनेकान्तिकः स्यादित्याह तेषामिति ॥ ७५ ॥ 
शङ्कते तदन्यस्येति  दुषथति तदन्येति । ततः किमित्याह तन्मिभ्यालेति । 

अन्यत्वग्राहि परत्ययमिथ्यात्वे हि सख साधन सिध्यतीति ॥ ७६॥ 
कथ न सिध्यतीत्यत आह् स्तम्मेति । अन्यत्वज्ञानमिथ्यत्वे हि अ 

न्यत्व न स्यात्, तद्भाषे च स्तम्मादिहानवदेव साधनत्वज्चानस्यापि 
भिथ्यात्वात्साधनाऽसिद्िरिति । यदि तु तदन्यस्वभ्राहिप्रत्ययव्यति- 
रिक्तः मत्ययः पक्चाक्रियते, ततस्तद्चतिरेकम्राहिप्रययस्य मिथ्यात्वा 
त्लघेस्य पृवेस्याऽखिषद्धेः, एवं तततः परमपि वक्तव्यमित्याह यावदिति । 

ये चेमे प्रथमपक्षास्परभ्रति तदन्यप्रतिज्ञादेभिः पश्चा दद्दीताः, तेषु 
सर्वषु विरुद्धा ऽग्यमिचारित्व हेतोरवुमानवाधो वा प्रतिक्चायाः स्यादि. 
स्थाह विरुद्धेति ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 

कथमिस्याह इत्थमिति । तदेव दश्यनि बाह्यात्येति । "बाह्या थाखम्बना 
बुद्धि" रिस्यस्माद्वाक्याद्या बुद्धिः, ला समाचीना, बाधकाऽपतबुद्धत्वा- 
त्, स्वप्रादीनां या बाधिका धीजान्रद्धौस्तद्धदिति । शङ्कते साऽति। 
तनश्च साध्यवेकल्यभिनि । दुषय ति स्वप्रादीनामिति पादत्रयेण । दोषान्त- 

( १ ) न्यूनत्वा्यमिधीयते इति पा, । ( २ ) भनैकान्तिका भवेदिति पा. । 
( ३ ) प्रणीयते इति पा. । 

२२ श्वो 
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न स्थात्(१) साघम्धदष्ान्तो मवतः साघनेऽधुनाः । 
विज्ञानाऽस्तिस्वसििन्नत्वक्चष णिकस्वादिधीस्तथा। ८९ ॥ 
सम्क् चदभ्युपेयेन तदाऽनेकाम्तिको मवेत् । 
तन्मिथ्याऽभ्युपपत्तो च पश्चषवाघः प्रसज्यते ॥८२॥ 
तथा च बडधसुक्तादिव्यवस्था न प्रफर्पते। 
लत्तश्च मोक्षयन्नस्य वैफल्थ वः प्रसज्यते ॥ ८३ ॥ 
"विकर्पोत्पद्यमाना च ज्ञानास्तिस्वदिधीधदि । 
स्रषष्म, न च ₹श्ाऽच्च प्रमाणान्तरतो गतिः ॥<९॥ 
प्रमाणाऽमावतस्तेन ज्ञानाऽस्तिल्वादि दुल मस्" ! 
(सवे चाप्यस्पदादीनां मिथ्याज्ञानं विकल्पनात् ८५ 
सान्निध्यविप्रकरषटत्वे सरवासत्वे(२) च दुलेमे । 
सिथ्याज्ञानाऽचिक्ाषे ऽपि सांख्यादिपरिवजेनात ॥८६॥ 
चोद्ध ददान एकस्मिन् पक्षपातो न युस्थते'। 

रप्राह विह्तनेति । अथ साऽपि भिथ्येत्युच्यते, दतः पक्षीकृतस्य शानस्य 
तद्धिशेषणानां च भेदादीनामभावः स्यादि स्याह तन्मिथ्येति ॥ ७२. ॥ ८२ ॥ 

भेदाऽमवे च नित्यैकञ्चानवादिनामिव भवतामपि बद्धमुक्तभ्यव 
स्थाऽयुपपसिरित्याह तथा चेति । एव च मुक्तस्यापि बद्धादभिन्नस्य तद 
देव दन्धाऽवरित्यागान्मोक्षयन्नञो ऽपि विकलः स्यादिध्याह ततेशेति ॥८३॥ 

यदितुन ज्ञानानां पिथ्यास्वं कि तु सविकल्पकशानानामेव, तेन 
कञानास्तित्वादि धीरपि यदि विकद्पः स्यत्ततो मिथ्या स्यात्, सात 
निर्विकास्पिकेति, तच्राह विकल्पेति खाद्धन । सा्िकरपकास्प्रमाणान्तरं 
निर्विकर्पकं, न नेन क्षणिकत्वाद्यवगन्तुं शक्षयापिति । फं च, सर्वेस्वेषु 
तन्ल्ाथपु सविकट्पकत्वादस्माकं ज्ञानं मिथ्यैव, न चन्दियसनिष्यसं- 
निधिशतोऽथसदसस्वशृतो वा धिश्चेषोऽस्ति, स्वस्य मिथ्यात्वाव् | 
ध्वं च सास्थादितन्त्रासेद्धान्तपरि्थागेन वौद्धासैद्दधान्ते पक्चपातोन 
युक्त इत्याद सवेमिति देयेन का 

स्वप्नादिषु प्रिथ्यास्व वाघनियत इष्ठ, तदभावान्न जाग्रञज्ञानेषु 

( १ ) तष्मादिति पा. 1 ( २ ) सत्ताऽसत्त इति प. । 
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सखषात्वं यदि बुद्धेः स्थाद्वाधः किं नोपलम्पते॥८७॥ 
वाघाद्धिनाऽपि तच्चत्स्याद्कथदस्था न प्रकल्पते, 
प्रतियोगिनि इछ च जग्रञ्ज्ञाने मृषा मवेत् ॥८८॥ 
स्वश्रादिबुद्धिरस्माक तव भदाऽपि किङ्करतः । 
न चान्यत् प्रतियोगर्यस्ति जाग्रञज्ञामस्थ होमनम्८२॥ 
यदक्ीनेन मिथ्यात्वं स्तस्मादिपरत्यथो ब्रजेत् । 
स्व्मादिप्रतियोगित्वं सवलोकप्रसिडतः ॥ २० ॥ 
तदीयध मेवे घम्चाङ्ा घकप्रत्यथो यथा । 
योगिनां जायते बुद्धि बाधिका परतियोगिनी ॥९१॥ 
जाग्रर्स्लम्माहदिवुद्धीनां ततः स्वम्ादितुर्यतता । 
प्राप्तानां तामवस्थां च सवेप्राणभ्रलामापि॥ २२॥ 

तत्स्यादित्याह (९)मृषत्वमित्ति । तदभावेऽपि चन्मिथ्यात्वं स्यात्ततः 
क्चणिक्रव्वादेक्नानानामपि मिभ्यास्वात्स पव दोष इत्याह बाधादिति । कि 
च, स्वतः प्रमाणस्य प्रमाणभूतपराततयाोगेक्ञनाधौीनं सरुषात्व, तव तु 
सर्वामिथ्यात्वादिदं बाधकमिद बाध्यमिति भदः कितः, तदभावाच्च 
न स्वप्नप्रत्ययस्य मिथ्यात्वं स्यादेत्याह् प्रतियोगेनीनि । 

ननु मा तावत्खिभ्यतु स्वप्नप्रस्थयस्य मिश्वार्व, जाश्रज॒ज्ञानस्य कं 
न सवत्यत आह् न चान्यदिति । शोभनम्, भ्रमाणमिव्यथेः। तदभावान्न 
मिथ्यात्वमिति 1 खमस्यक्त्वं वा कथ, यन मिथ्यात्वं न स्या(र)ोदत आह् 
स्वप्नादीति । स्वप्नादिभ्रतियेगित्व जाभ्रज॒न्ञनस्य सवेरोकथरसिद्धम् । 
तद्धीयधमेत्रैघम्यांदबाध्यत्वादित्यर्थः ! न छावाध्यस्य मिथ्यात्वं भवति, 
यथा स्तापादुस्थितस्य साक्षाद्वाधकर नैतदेवमिति ज्ञानं, तथाऽन्या 
अपि जभ्रद्धियः स्वप्नगृहीता्थेविपरसत गृ्गन्त्यः स्वप्नप्रातियोभिन्यो 
अवन्तीति । 

चोदयति योगिनामिति । यो गिक्चानेनेव जाभ्रसक्ञानानां बाध्यत्वात् 
अषाध्यत्वदेतुराक्षिद्ध दति ) ननु कतिपयानां योगिनां कान(2) कथ 

सखर्वटोकसिद्धस्य जाश्ररक्ञानद्य बध्यत्वम् , अत आह प्राप्तानामिति । 

( १) मिभ्याल्लमिति इति पा° । 

(२) येन प्रतियोभित्वे न स्यादिति, यन स्वप्नप्रतियोगता न स्यादिति वा 

कवचित् पाड. । ( ३) पातेन इति पार । 



१८० न्यायरनाकराख्यन्याख्यासहिते शछोकवातिक 

वाघोऽय भविता तेन सिद्धा सप्रतियोगित्ता । 
इद जन्मनि केषाचखिन्न तावदुपङभ्यते ॥ ९२३॥ 
योग्यवस्थागतानां तुन विद्मः कं भविष्यति) 
योगिनां चाऽस्मदीयानां(२) स्वदुक्तप्रतिथेगेनी ॥९४॥ 
त्वदुक्तिविपरीता वा बाधबुदधिमकिष्यति । 
इंहटक्त्व यो गिबुद्धीनां द छान्तो न त वाऽस्ति च(२)।९५ 
इ टान्तस्त्वस्मदादीनां यो गृहीतः स विद्यते, 
अथ स्तम्मादिबुद्ानां वदेत् सप्रतियोर्गिताम् ॥२६॥ 
बाध्यत्वं चाऽपि(३) बुदित्वान्दगतृष्णादिवुद्धिवत् | 
इष्टं सप्रतियोगिस्व मृगतष्णादिवुद्धिमिः ॥ ९७ ॥ 
तद्ास्मना च(४) बाध्यत्व ्राह्याऽन्तरतयाऽपि च 
घा धक्रे्ाप्यनेकान्तस्लदन्यत्वे च पूर्रत् ॥ ९८ ॥ 

परिष्रति इदति । नास्त्यत्र प्रमाणाप्रिखयः । तक्मावेऽपि चदुच्येत, 
तदस्माकमपि शक्य, स्वाच्छन्द्यनियामकाऽमावादिध्याह योगिनामिति । 
प्रतियो गिनीं श्ुक्किस्यभिति, प्विपरीता नेद् रजतभिति, वद्नयोरन्य. 
तर(4)बिधोपनिपातेनी स्वदुक्त(8ोबाह्याऽपहववाधिका.ऽस्मयोगिना- 

मस्ति इुचिरिवि | ॥ 
यद्धा, नाऽवयोस्तुस्यस्व भवति, योगिनां बाधकक्ञानसद्भावे तष 

द्ठान्तो नास्ति, मम तु बाद्यत्वे(ज)योगिनां रथ्यापुरुषस्यैव ₹्टान्तस्य 
काभात्सम्मवत्यञुमानापित्याह ददुकत्वे इति । चाङ्के अथेति । ममाऽप्यः. 
स्व्यवाऽचु मानमिति । निराकरोति (८)दटमिति 1 सत्यवुद्धनिामपि मि. 
थ्याचुद्धिभिः सप्रतियोगिच्वमात्तमर्त्येव, मिथ्याज्चनतदुप्रह्ययोश बाघे 
सस्यग्न्नानतदृ्रा्ययोरपि क्षानत्वेन भ्राह्यस्वेन च ताभ्याममेदातच्तन।. 
त्मनारस्स्येव बाध्यत्वमिति । बाधक्राभिमतेश्च योभिल्लानैर्ैकान्तिको 
हेतुरित्याह बाधकेरिति । तदन्यविशेषणे च पूहोष इत्याह तदन्यत्वे 
इति ॥ € ॥ ९८ ॥ 

( १) अस्मदार्दीनामिति पा, । (९) दैति ¶ा,। 
( ३ ) बाह्यत्वं चार्पति पा. । ( ड ) तद्ूेण चेति पा. । 

( ५ ) अन्यतरबिधेयनिपातिनीति पा । (६) त्वदुक्तबाधिकेति पार! 
५ ५ ) बाह्यप्राह्मत्े इति १० । (८ ) दुटभितीति पा० | 
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(सिथ्याधीप्रतियोगित्वं स्वभ्नादाविष ते मवेत् | 
रागादिक्चययोगित्वानेभित्ताऽधिगतिस्तथा ॥ ९९ ॥ 
यावान्विशोष इषत् सवोऽ(९)मावादिश्दता' । 
महाजनस्य वा बाधादिदानीं बाधवुद्धिवत ॥१००॥ 
काच्योऽनुमानवबाधो वा यदि वा प्रतिसाधनम् । 
पूवे साधनदोषाश्च सन्धेयास्तस्य चाऽधुना ॥१०१॥ 
साध्याऽनदादवाच्यत्वाद्धेनोर्नोमयसिद्धता । 
प्रयथतस्व च सामान्यं सिन्नाऽप्यिच्ं न विद्यते ॥१०२॥ 
मवतोऽत्यन्तभिन्न च मत्पच्तेऽपि(>) कथन्न । 

विक्षेषकिरुद्धश्चाऽय दहेतु, तद्धमेविदोषविपययस्लाधनत्वा्ि्याह 
मिभ्यारधत्ति खाद्धेन । स्वप्नबुद्ध(द)िथ्याभूतया रागद्धेषयुक्तया योगि 
जाग्रदृबुद्या सप्रात्तयोगित्व दएटमिति जप्रदृबुद्धौनामपि ताददयेव 
बुद्धा सप्रात्तियोगित्वं साधनय(४)मिति “्रतियोगिनी योगिनमधि. 
गतिर मिथ्या, रागाद्धश्चयनिमिका, योगित्वानेमित्ता इति यावान्विश्चेषो 
दठस्तस्य सवस्य बाधा(५)द्विश्चषविर्द्धो हेतु रिति । 

सभरतिसाधनश्चाऽय देतुःप्रतिक्षा वाऽनुमान्वेसुद्धेत्याह मदहाजनस्येति 
निरालम्बनाऽनुमानदोषाश्च सर्वैऽस्याऽनु संधय इत्याह पूतैति । 
तस्य पूत धर्मधर्मिविकव्पेन दुषणसुक्तम्, अधुना दोषान्तरमुच्यत 

ह त्याह तस्य चेति ॥ ९९ ॥ १०१ ॥ 
कथमुच्यत इत्याह स्याऽभदादिति । यदि जाप्रह्मत्ययस्वं हेतुः, तत. 

स्तस्य स्ाध्यधर्प्रिणोऽनतिरेकत्स्वप्नज्ञानेष्वननुन् तेनं निराङम्बनस्वे- 
नाऽन्वयः शक्यते दश्चयितु, स्वप्नप्रत्ययत्व च जात्रदुःदेष्वमावादकतिद्ध- 
त्वादवाऽवाच्यम्, अनुगतं तु प्रत्ययत्व सामन्यसुभयसिद्धं नास्तीति। 
सामान्याऽसिद्धि भ्रपञचयति सामान्यमिति । भिन्नाऽभिन्नं मवतोऽसिद्धम्, 
अत्यन्त सिन्न तव मम चोभयोरस्िदडधमिति । 

ननु जातिरूपं लामान्यमस्माभिनेष्यते, सादश्वाऽन्यनिन्राचिरूपं तु 

( १ ) सवैबाधाविरुद्धतेति पा० । (२) वु इति पा.। 

( ३) खप्नबुद्धिहिं शति पा० । (४) साधयन्नपि देठुयोगिन।मधिगतिरिति पा० । 
{५ ) बाधो नेति इति पा° । 



॥ त 

१८२ न्यायरन्नाकराख्यन्याख्याक्षहिते छाकवातिके । 

सारूष्याऽन्यनिघ्रत्ती च नेत्येतत् साधयिष्यत(१) ॥ 
तस्माद्धेतुन सामान्यमस्ति सिद्धं योरपि । 

न 

विद्तोषथोश्च हेतुस्थं पचचतनत्तृल्यसंस्थयोः ॥ ९०४ ॥ 
न स्थादन्वयदहीनत्वादतडमत्तयाऽपि च । 
न चाऽथंहीना तद्बुद्धिरतुत्वेन भविष्यति ।॥१०५॥ 
आश्रयासाडता चोक्ता विक्राषयस्याऽप्रसिद्धितः। 
तथा हेतोर्बिर्दत्वं दृष्टान्ते साध्यदहीनता ॥१०६॥ 
विरबणाऽप्रसिदधल्व(२)विकल्यनैव बोधिते । 
स्वभादिप्रत्यये बाह्यं सवधा न एहि नेष्यते ॥१०७॥ 
सवेश्नालम्बनं वाद्यं द्ृचाकालाञन्यथात्मकम् । 

म्मन्पेकचर सिन्ने वा तथा कारन्तरेऽपि बा ॥१०८॥ 

कि न भवतीत्यत आह सारू(रे)ष्येति । जत्यभवि साडदहयाऽभावादुभ- 
योरन्ुपपा्तिवेक्ष्यत इति ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 

उपसंहरति तस्मादिति । विश्चेषयोस्तु जाच्रल्मत्ययत्वस्वप्नप्रत्यय- 
त्वथो ¦ पक्षस्तपक्चगतयोरन्वयदहीनस्वाद पक्ष धमत्वाश्चाऽदेतुत्व पृ्वसक्षिपं 
प्रपञ्चयति विशेषयेरिति । नयु भ्रत्ययसवादित्युक्ते अथेदयुन्याऽपि ताव- 
दुत्पद्यते बुद्धिः, सेव हेतुभंवत्वत आह नचेति । न शथंशचुन्या लिङ्ग 
बुद्धिलिङ्खिश्ानाय कट्पत इति । बिशष्याऽसि द्विकथनेनेव हेतोराश्च- 
याऽसिद्धि र्कैवेत्थाह आ्रयेति । 

यच्च पूवे चिद्रषणाऽक्िद्र्थेन विकस्पेन सवेथा निरालम्बनत्वं 
कं चिदप्यथ्रसिद्धमिव्युक्त, तेनेव स्वन्न्रदययस्या ऽपि तद्मावात्खाध्य 
वेकदयं, तद्देव ज्ञाग्रद्धियामपि सर्वथा निरारुम्बनत्वाऽमावसाधना- 
देतोश्च विरुद्धत्वं युक्तमेवेत्याह तयेति । साध्यवेकद्य क्षाधनादेव हेतो- 
्विदद्धता, विशेषणस्य चाऽप्रसिद्धिः स्ाचिता भवतीति मत्वा साध्य. 
वैकस्यमेव भरपडचयति स्वप्नेति ॥ १०४ ॥ १०७॥ 

किमिति नेष्यते,खत आह सवत्रेति । बाद्यमेव देशान्तरे कालान्तरे 
धाऽचुभूतमेव स्वप्ने स्पयमाण दोषवश्ात्संनेश्ितद्ेशकाद. 

( १ ) गमयिष्यते इति पा. । (१) ममयिष्यते इति पा. । (२) विशेषणाऽप्रसिश्ययेति पाभन्तसम् । ` 
( ३ ) खादृयेतीति १.1 
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तदेशो वाऽन्यद्लो वां स्वप्रज्ञानस्य गोचरः) 
'अरखातचक्रऽलातं स्याच्छीघ्रथ्रमणसेस्करतम् ॥१०९॥ 

गन्धवेनगरेऽश्राणि पूवटृषट(१)गृहादि च (२) । 
पू्वाऽनुभूततोय च रष्िमतक्तोषरं तथा ॥ ११० ॥ 
सरगतोयस्थ सिज्ञनि कारणत्वेन(३) कर्ष्यते । 

व्धान्तरे विषाणं च शहाशास्यात्मा च कारणम् १११ 
दाशाश्रङ्धिथो मोण्ड्यं निषेषे शिरसोऽस्य च । 
वस्त्वन्तरे(*)रसखष्ः पदाथः दोन्यताविथः ॥ ११२॥ 
कारणत्वं पदा्थानामसद्धाकयाथंकस्पने । 

वन्तयाइवगम्यते, अतोऽज्नापि न बाह्याऽमाव इति । नन्वनलुभूतमपि 
क॒ चित्स्वन्नेऽवगम्यते, अतत आह जन्मनीति । अनन्तरदिवसाऽनुभू- 
नस्य स्वप्ने वतेमानवदवगमात् स्सरृत्तिरेव तावत् स्वप्नज्ञानमिति नि 
श्चीयते । अन्यत्रापि स्मृतित्वमव युक्तम्। ततश्चाऽस्मिन् जन्मनि अन 
वुभूतस्यापि स्वप्ने दह्यमानस्य जन्मान्तराद्ावनुभवः कर्द्यन इति । 

पतच स्वष्नप्रत्ययस्य बाद्याङम्बनत्वं दश्चयित्वा जाग्रद्वि्चमाणा 

बाह्य!खस्वनस्व दक्शयति अलतिति धियोऽन्तेन । अन्यन्न विद्यमानेनेव 

खक्रादिशरूपेण विद्यमानमेवाऽखाताङ्िकि रीघभ्रप्रणादिदोषवश्ास्सस- 
छमवगम्यत हति । ननु शशविषाणं नास्तीति बद्धेरमावा.ऽवभाकतिन्याः 
किः बाह्यमाटम्बन १ न तावदभावः, तस्य स्वातन्छयाऽमावात्, मावा 

न्तयाधितो हि सर्वोऽमावः, नच शशविषाणं नास्तीत्यत कर चिहुश्ने 
काटे वाऽभावोऽवगम्यते, अतो ऽचहयमनच्न ्चानरूपस्येव माचस्यारम्ब- 
नत्वमङ्गीकनत्तव्यमत आह मोण्व्यमिति । अस्य शश्चश्छङ्गश्य निषेधे श्छङ्गा- 
ऽभावक्ाने शिरसो मोण्ड्यमादस्वन, रिगेवार्तेन पवाऽ्वयवाः 
श्छङ्ुरूपेण परिणताः शङ्गाऽभावात्पना श्यन्ते, ततस्तदाध्योऽभावो 
न स्वतन् इति । अतोऽत्रापि बाद्याऽभावादटमस्बनत्वान्न स्वाशालस्ब. 
नत्विति । चेश्रदुन्यं गृदमिति शन्यबुद्धस्तदहिं किंमारम्बनमत 
आह् वस्तवन्तरररिति ॥ १०८ ॥ ११२॥ 

अङ्कस्यभ्रादिवाकयाथंज्ञानेऽप्यङ्कुव्यन्रादि पदाथा विद्यामान्ना पव 

( १.) पूतज्ञातमित्यपि पा, (२) वाइति षा, । 

८ ३) करणत्वेनेति पा. । ( ४ ) वस्तवम्तरकससृष्ट इति पा. 



१८४ न्यायरन्ाकराख्यव्याख्यासहिते शोकवारतके । 

अस्यन्ताऽननुभूलोऽपि बुद्धया योऽथः प्रकरुप्यते(१) 
तस्योत्पन्तौ कथश्वितस्युः एथिव्यादीनि कारणम् । 
एष प्रत्यन्त घमश्च वतमानाथतेव या ॥ १९४ ॥ 
स्िक्र्टाथन्चत्तिश्च न तु ज्ञानान्तरेष्वियस् । 
कथसुत्पादयेन् ज्ञानं तज्नाऽसंश्ेत्', कुतो न्वियस् ११५ 
अथस्याऽषिद्यमानस्य विन्ञानोस्पत्यक्षाक्तत। । 
वाद्यारम्बनतायां नौ विवादोऽथेस्य संनिप्येः ॥११६॥ 
यदि नास्ति, किमेवं स्थाद्स्मह्पल्ञनिव्तंनम् | 
'तस्माद्यदन्थथासन्तसन्यथा प्रतिपद्यते ॥ ११७ ॥ 

पदस्तनिधिदाषवश्चात्परस्परससृषतया ऽवगम्यमाना आलम्बनमि- 
त्याह कारणत्वमिति । 

यत्तद्येल्यन्ता ऽविद्यमानाऽननुभूतप्रङत्यायारम्बनं सांख्यादीनां 
ज्ञानं, तस्याऽनालम्बनत्वमेव स्याव , बाह्या ऽभावादत आह अत्यन्तेति । 
पृथिव्यादिस्थूरुप्रपञ्चस्य हेतुभूता चक्षमाऽवस्थेव तेः प्ऱतिखच्यत, 
तेन तदवस्थाविरशिष्टाः पृथिव्यादय पतद्ुद्धरालम्बनम्, घुक्षमत्वेन तु 
परमाणुनजानन्तस्तद्वघतिरेकेण सुषपत्वात्तत्रेव प्रकृत्यादिशब्दमुपचर- 
न्तीति । नयु देशान्तरे कारान्तरे वा विद्यमानमपि बाह्यमन्न तावन्त 
विद्यते, अतः कथमाछङम्बनस्वमत आहू एष इति । 

खंनिदहितवत्तमानविषयत्वनियमो हि पत्यक्षस्य ध्मः, न त्वामा. 
सानाभिति । 

शङते कथमिति चदन्तेन । उत्पादकस्यवादस्बनस्व तन्नाऽसतः संभ. 
वतीति । परिहरति इत इति । न तावदुत्पादकत्वमेवारस्बनत्वम्, यद्य 

पि तथा स्वात्तथाष्याङृस्बनहेतुत्वमस्रतोऽपि ज्ञानं प्रति सम्भवतीति 
दशेनवलादङ्गीक्रयत इति । नन्ववमपि सन्निहितं बाह्यमारम्बनभूत्त ना- 

स्स्येव, त्यम् स त्वदाषः, भमसतन्नेहितस्वापि बाह्यस्यास्बनत्वात्, 
तन्मान्रवषयत्वाच्चाऽऽचयाचकवादस्यस्याहु बाह्येति । 

किमेदानां निराछमस्बन ज्ञानं नास्त्येव, तथा चेहोकविख्दः स्या. 
दत आह तस्मादिति पादत्रयेण । यस्मादेवं सर्वैत्र बाह्यमरसिति, तस्मादयदेष 1 

( १) प्रकारेयते इति पा. \ 
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तिरारस्बन ज्ञान'ममावालम्बनं च तत्| 
भावान्तरममाशोऽन्यो न कञिदनिरूपणात् ॥११८॥ 
भवता कयमप्यतदृहुनिरूपं सहेतुकम् । 

विश्षानम्, अच्यथा शुकिकादि रूपण सन्तमथेमन्य थार्रज्ञतादिरूपेण 
गह्णाति, तदेव निरालम्बनं ज्ञानं, न तु यदात्माङृस्बनमिति । यत्तर्हि शद 
धरा नास्त, इदं रजत न भवतीत्यादिकममावन्ञान, तस्य किमारस्वन, 
न॒ हाभावाख्यमस्तीत्यत आह अभवेति । यदेवाऽन्यथासन्त. 
मन्यथा भतिपद्यते ताक्नियालम्बनं तदेव अभावालम्बन च । पत. 
दुक्तं भवात, सव हि वस्तु सदसदात्मकः, तन्न राक्तकारजतादेज्ञान 

दुक्तक्षाख्य भाव श्ुक्तकारूपण सदप भावान्नरस्य रजतस्य यत्वत्प 
रज्ञतरूप तेन रूपेण गह् भन्तं भवति । नेद रजतमिति स्वभावज्ञा 
शु क्तकारूपेण सन्तमरव भावे रजतस्य यदसद्प तेनादपना गृहद भावा. 
खम्बनमरभ्रान्त भचति तेन भ्नान्तिक्ञानमभावक्ञान चोमयमन्यथासन्तमथे- 
मन्य थाश्पेण प्रतिपद्यते । तज घास्तिरन्यस्य सदुपेषा ऽन्थत्प्रतिपचते, 
अभावश्ञानं त्वन्यस्याऽसद्रपणाऽत्यसप्रतिपद्यत इत्येव विरष दति । 

नन्वभवमान्नमेवाऽमावक्तानस्यारम्बन न भावान्तरमत भह- 
भावान्तरमिति । रजतददेभावस्य यदमाचाख्यं रूप तन्न स्वतन्मचिरूप- 
णात्, कि तु भावान्तरमेव तत्; तद्धम श्यः । तेनाऽमावक्षानस्या- 
पि द्युक्तिकादिमावाम्तर बाह्यमेवाङस्बनमिति न स्वांश्चालस्बनत्वमि 
ति । यद्ध 'अभावाङम्बनं च तदद्यत तच्छब्देननदे पराश्द्यते, भ. 
भावारूम्बनमपि ज्ञाने तादश्मेव बाद्यभावाखस्बनमवति । ननस्वभावा 
व भासिनः कथं भावाङम्बनत्व मित्यत उक्ते भावान्तर भिति ॥११३॥११८॥ 

सवेमिथ्यात्ववादिनां तु निसयालम्बनत्वमभावाखभ्चनत च दय 
मपि दुर्निरूपं हेत्वभावाद् , बधिकसत्यत्व हि वाध्यभिथ्यात्व, तस्यापि 
विश्यान्वे कुतस्तदुवाध्यस्य मिथ्यात्वं, ज्ञानरूपस्य च स्वरूपमेवावल- 
म्बमानस्य कथममावाङम्बनत्व, तदिदमाह भवतामिति । 

हदेतोरिदानीं पृवोंक्तादन्येन कारणन विश्द्धतामाह प्रतिज्ञादो 
वदिति । यथा ह्यप्रक्षद्धविश्ेष्यत्वादः प्रतिक्षादाषेा दार्चतस्तयेष 
हेतोरपि विरुद्धता दशेयितच्या । हेतुं सखवप्रत्ययनां मिथ्यात्वं साधः 
यन् धमं घर्मिमिवद्धिशेषभ्रादहिप्रत्ययमिथ्यात्वलाधनेन तेषां विपययं सा- 
धयच् विख्दः स्यादिति, डछठास्तस्यापि न केवलं साभ्यदिकटष्वं, 

२३ शको 
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प्रतिज्ञादोषवच्ापि योञ्या हेतो्चिर्डता ॥ ११९ ॥ 
समस्तव्यस्तघमादिस्वरूपादिविपयंयात(९) । 
द छान्तदोषाः सवं च योञ्या न दछेकवस्तुनि ॥ १२० ॥ 
तव साध्यांराहेत्वश्ाष्याक्तघमांदि(२) सं मचः । 
के चिरे घम्येदृष्टान्तो नास्तीत्यप्यनुयुञ्जते ॥ १२१॥ 
तद मावादवृत्तेख नास्त्यच्राञऽवसरस्तव । 

विधिरूप प्रतिनज्ञायामेतद्क्तु हि शक्यते ॥ १२२ ॥ 
तन्ना ऽवस्तुचिपक्षे ऽपि प्रयोगस्य हि सम्भवः 

कि तु सर्व पव साध्यस्राधनोभयत्यातिदशुन्यत्वादिदोषा वक्तव्या इत्याद 
वृछन्तेति । कथमित्याह न दीति । नहि श्ानस्वलक्षणभ्यतिरेकेण प्रस्य 
यत्वं, निसालम्बनत्व, तयोश्च धमंङूपा व्या्चिर स्तौति । 

के चित्तु वैघर्स्योदाहरणमपि साध्यस्यावद्यंमाचीति मन्वाना. 
स्वदभावाद् न्यूने निरारम्बनसाधनमित्याहुः, तदुपन्यस्यतिके चि 
दिति ॥ ११९. ॥ १९९ ॥ 

नज विपक्षाऽमावादेव हेतोरवृत्तिसिद्धेने वेघर्म्येण प्रयोजनमिस्युक्त, 
परेरप्युक्तं “तदभावात्तत्राचुत्तेनाय दोष", इति, तत्राहं तदभाव्दित। कथं 
नास्तीत्यत आह विधिरूपेति । बस्तुरूपे साध्ये स्त्यवस्तुनो विपश्चत्वा- 
दवस्तुनि च हेतो््यतिरेकसिद्धेवैधम्यव्चने निष्फलं स्यात् , अव 
स्तरूपे त॒ निसलम्बनत्वे खाध्ये वस्तुरूपसारुस्बनस्वस्य विपक्चस्वा- 
तत्र हेतोशत्तिसंभवाव तच्यतिरेको वक्तञ्थः(३) एतदवचने वेकट्य (४) 
मेषेति ॥ १२२ ॥ 

कि च, विधिरूपप्रतिज्ञायामपि वेध्यप्रयोजनाऽमावमात्न, द्ाक्यं 
तु तत्राप्यवस्तुन्यपि विपक्षे वैघम्यै परयोकतुमिस्या्् तत्रेति । भरयोगमेव 
दृ ्ोयति य्िन्निति । अनित्यः शब्द इति श्रतिज्ञायामिदं वेध्यम्, 
अनित्यत्वं च न नित्यत्वाऽमावमानज्न, कि तु कदाचित्कस्वं विधिरूपमे. 
वेति । परते तु निरारृस्बनसाधने वस्तुनि विपक्षे खतसं वैधवम्य 
वक्तव्यमेवेस्याह अत्र त्विति वाष्योडन्तेन । यश्चापि वेयास्या्तिषेषद्व. 
ग 

( १ ) स्वस्वरूपाविपर्ययादिति पा, - ( २) म्यापिधमारति पा, 
( ३ ) वन्तभ्यषएवेति तद्वचने इति पा०। - (४) वैकरन्यसिति पा० 1 
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यसिमिन्ननित्यता नास्ति कायंता ऽपे न विद्यते ॥१२३॥ 
तस्मिन् यथा खपुष्षादाचित्ि चक्यं हि भाषितुम् । 
अच्च त्ववस्तुसाध्यत्व(१) वस्तुनश्च चिपक्षता ॥१२४॥ 
तेन स्याद्विरेको ऽस्य बास्यो, 'यश्चाऽपि दकयेत् । 
प्रतिषेधद्धयात्तेन विधिरेव प्रदर्ितः॥ १२५॥ 
न च शाक्यो विधिवेक्तुः वस्तुन्यसति केन चिद्! । 
एवं स्थिते च सवेज्ञानेषघादा विं गातिः ॥ १२६ ॥ 
प्रत्थघ्तादेरसामथ्यं तदौीयस्याऽध्मदारिवन् । 
वेध्य ऽसं मवेऽप्येतदन्ये त्वाहुरदूषणम् ॥ ९२७ ॥ 
विनैव तत्परयोगेण देतुरेकान्तिको यतः । 
सर्बेथा सदुपायानां वाद्मागेः(रोप्रबनेते ॥ १२८ ॥ 
अधिकारो ऽलुपायत्वान्न वाद् इुन्यवादि्निः। 
मनु सर्वं भवह्सिद्धं मयेदं साधनं करतम् ॥ १२९॥ 

याश्चरयतोन वैधम्ये वदेत् यन्निराङुम्बन न भवाति तल्प्त्ययोऽपि न 
भवतीति, तेन प्रतिचधप्रतिषेधात् साखभ्बन विधिरेव ददित भवति । 
न च प्रत्ययाकाश्के वस्तुनि कस्मि्िदंसनि वाद्धिषिः चक््यो दश्चयि- 
तुम्, अतो स्युनमेवद साधनामेत्याह यश्चापीति केन चिदन्तेन । 

नन्वेव स्ब्ञाऽभावसा धनेऽपि वस्तुस्वरूपस्य सर्वज्ञस्य विपक्ष. 
त्वात्तद्यतिरेको हेतो; पुंडषत्वादेवाच्यः, यः सर्वज्ञः स पुरुषो ऽपिन 
भवतीति, न चवं शक्ये, सवंज्ञस्य क चिदप्यमावादत्त आह एवमिति । 
बुद्धशत्यक्चमनागताद्दिविषय न भवति, अत्यक्षत्वादस्म दादिपरस्यश्चवदि- 
ति । यच्छनागतादेविष्य तच्पध्यक्षमेव न मवति यथा शाब्द इति । अन्य 
ठ वेधम्योऽवचनेऽपि निराङम्बनसाघनमविद्यमानदृषणमित्याहुरि- 
त्याह वेधम्य॑ति ॥ १२२ ॥ १२७ ॥ 

कथमदुषणमत आह विनैवेति । किं च, विद्यमानो पायानामेव वादा. 
दिषु तिखष्वपि कथारूवाधिकारः, दुन्यवादौी तु खर्वोपायरहितः कथमि. 
हाऽधिक्रियित, यो दि जात्येवाऽभ्धो बधिरो मूकश्च पङ्कश्च भवति स 

(१) साध्यखादिति षा. (२) वादक्ताथे इति पा 
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किमथ(१)१द सिचा स्वं विकल्प्थाऽच्राऽऽत्थ(रोदृषणम् 
विप्रलिप्सुरिवाऽऽहेषं फिमथे न्यायविद्धवान् ॥१३०॥ 
नाऽशौषीः साधनत्वं कि प्रसिद्धस्य कथोरपि । 
यो ऽपि लावतस्पराऽसिडः स्वयं सिद्धो ऽभिधीयते १३१ 
मवेन्तच्च प्रलीकार; स्वतो ऽसिद्धे तुका क्रिया| 
तं साधयन् विरन्ध्याड पूषांऽभ्युपगतं नरः ॥१३२॥ 
भसाधितेतु साध्याऽथो नतेन प्रतिपद्यते। 
पराऽसिखो न पयोप्नः परेषां परति पन्ये ॥ १३३ ॥ 
तेनाऽसाघनता युक्ता,स्वतो ऽसिद्धे तु कडा! 
द्वयोः सिद्धस्य हेतुत्वं नाऽदष्टायो पदिहयते ॥ ९३४॥ 
प्रस्येष्यन्ति स्वशिदन साधनेन स्वथं यतः । 
यदेतत् कथमसिद्धं चेत्, इत्यनेनापि किं तव ॥१२५॥ 
गृहीतमय॒दहीत्तं वा साध्यं वा साधनोऽपिवा। 
मथोखवते चन्वत्सिद्ध(३) कत्व न प्रतिपदयसे॥२३६॥ 

कथं उयोतिष्टोमेऽधिक्रयतेतेयाह सवेति । चोदयत्ति नन्विति । यदिदं 
भया साचवनसुक्तः तत्तन्र सवतरताचट्छ = तात्कमथं मदासद्या बह. 

भिेकस्पेदृषणसुच्यत इति । 
सिद्धान्तवादी चे्रवादिनसुपाङमते वित्ररिष्छुरिति ॥ १२८॥ १३०॥ 
कथ धिग्राङेप्ला, अत भह नाऽतरषैरिति । मवहुद्धेरेव हि दिङ्ना 

बी क व 

णाचायया बवदददनरातववाद्नश्चत च्छः स ख वनामल्युक्त, तच्छत्वा 

कथमविघ्रालभ्ड्ुरव वदेदिति । क च; प्रतिवाद्याकद्धस्य वादिना 
साध्यमानस्य स्यदाप स्ाघतनता, बवाच्यख्द्धस्य तु प्रताक्षायस्मावा 
त्कथ श्यादेत्याह यो ऽति । प्रतीकाराऽ्तस्भवमेव दशयति ते धाधयननिति। 

पनश्चोदयाते पराऽसिद्ध इति । परभ्रातिपस्यथं हि साधनं, तदस्य 
राऽसिद्धिद्।षा, न स्वाशखद्धिरेति । देङ्नागवचनमपि न्यायनरूल 

त्वासदिवादसेद्धपरमव व्याख्ययामत्याह् दयोरिति । चङते वदेदिति । 

निराकरोति इतीति । पतदेव विच्रुणोति गददीतमिति ॥ १३१ ॥ १३६ ॥ 

(१) तदसिष्येति पा, तदाधिद्धधयथमिति वा पा. (२) अत्रायेति षा, 

(३) क्वाचैत् सिद्धमिति पाञन्तरभ् । 
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यच्च स्थात् पुरुषाऽधाना बुद्धिस्तच्ेदसुच्यते । 
कुतो ऽस्य पुवेविन्ञानाभियच्रेतन्न युञ्यते ॥ १६७ ॥ 
यदि चेवं भवेद्च्च प्रतिज्ञाभान्रएव हि, 
महो षाऽन्ञानमाज्रेण प्रतिपत्ति भवेत्तव ॥ १३८॥ 
यतस्तु साधनाऽपेच्चा तेनाऽस्येव प्रमाणता । 
तस्स्खल्युत्पत्तिमाच्रे तु वाक्यस्यापार इष्यते १३९ 
तस्माद्यथैव साध्यांशन्याप्ठहेतुनिदछेनात् । 
साध्य गृहन्न वक्तारमपेचेत तथा मवाच्॥ १४० ॥ 
यच्चापि भवतो ज्ञानं व्रत्यक्षादि(र) किमन्रते। 
मत्प्रास्िद्धा ऽस्ति यु क्तिवा साध्यं वाऽत्र यथेच्छसि १४१ 
तस्मान्न विदुषामतदुत्तरं युज्यते यतः। 
तव हेतुरसिद्ध ऽयं मम तेन न साधनम् ॥१४२॥ 
'सस्यं यदि सममेवाचर प्रतिपात्तेः फलं मषेत् । 

नयु पौरुष खाधनवाक्यं कथं वक्तुरप्रातिपन्नमेवाऽयै साधयति, 
अत आह यत्रेति । यत्र दि पुवाक्यादथेबुद्धिः तत्रैव वक्तुः पृथैक्ञानदेः 
(रोत्वन्वेषणे न रवनरेति ॥ १३७ ॥ _ _ _ _ 

भवत्वज्नापि वाक्याऽध्रानव बुद्धारते चत्तत्राह् यदि चेति ॥। १३८ ॥ 

यतस्तु प्रतिक्ञा(३)अनग्यतिरेकिण हेतुमपेक्षते, अतो ऽस्यैवान् प्रमा. 
णता न वाक्यस्येत्याह यतरिविति । कथ तर्हिं वाक्यमत आह् तदिति। 
यस्मादेव साधनस्य साध्यनियमस्परणमान्रोपयोगि वाक्यं, तस्मा. 
दययैव स्वयमेव नियतद्ेतुदश्ेनेन साध्यमुमिसानो न चक्वृध्रामाण्य- 
मपेक्चते, तथा ऽ्रापि नपिद्षितन्यसित्याह् तस्मादिति ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 

पवं सत्यपि मस्प्रासिद्धिमपेक्षमाणः भरत्यक्चेणाडप्यर्थं प्रतिपद्यमानो. 
ऽपेक्षतेवस्याह यच्चेति ॥ १४१ ॥ 

वस्माद्धाचप्रा्िदुध्युपारस्भ उपहासास्पदमित्युपक्षदरति तस्मा 
दिति ॥ १४२ ॥ 

तन्न परिहारमाह सत्यमिति देयेन । मस्पतिपाचिमात्रफरस्वे साध 

(१) प्र्यक्षदेरिति पा. 1 ( २) ह्ञानमूलन्वेषणमिति पा. । 
( ३ ) प्रतिना व्यतिरेके सा इति पा. । प्रतिक्षाज्यतिरेकेणेति क्वचित् । 



१९० न्यायरन्नकसषयन्याख्यासहिते ोकवातिंक । 

तदा स्वद् प्रसिद्धे ऽपि देती मां परति हेतुता ॥१५६॥ 
यदा तु ज्ञानमाचस्वप्रातिषन्तौ (१) सवान् मथा । 
पृः को देतुरश्े ति तद वं(२) नोपपश्यते" ॥ १४४॥ 
स्वथं न छगहीतन (६) मल्परसिद्धेन बा भवान् | 
हेतुना साध्यमतन्तु प्रतिपन्नः कथञ्चन ॥ १४५ ॥ 
न च च्यापिधते ऽन्यन्च बचन प्रादिनिकान् प्रति। 

स्वनिश्चथाय यो हेतुस्तस्यैव प्रतिपादनात् ॥१४६॥ 
मस्प्रासिद्धत्वमतस्य छतश्चाऽवगतं त्वथा । 
कथं चत्थ विवक्षा ते स्वयमथमजानतः॥ १४७॥ 

भयि (जिन्ञासमाने ऽपि बुद्धिपूतराऽभिधापिनः। 
इति ज्ञात्वा च वो वडेभाषितोभयसिडता ॥१४८॥ 
तेन यद्भन्मनेतेन त्वमाधित्साक्ति हेतुना । 
साध्यज्ञानं, तथेवादहमन्ञानं तव दूषणे: ॥ १४२ ॥ 

ह क 

नस्य स्यादेवं, मवतां त्वयं सिद्धान्तो ज्ञानमात्रं सवेमिति, वत्रको 
हेतुरिति पृष्टे नाऽहं जनामीत्युत्तर बारखमाित्तं स्यादिति ॥१४७३।१४४॥ 

कथामिस्याह स्वयमिति ॥ १४६५ ॥ 
भवदीयेनाऽपि "पसथेमनुमानं तु स्वदष्टाथप्रकाशकमिति रक्ष. 

णेन स्वप्रति पन्नमेव पादिनकेभ्यः प्रतिपादनीयमित्णाह न चेति । प्रति. 
पादनादन्यजरेत्यन्वयः ॥ १४६ ॥ 

किच, मत्प्रसिद्धिरपि साधनस्य निरुपयेन भवता कथमवगस्य. 
त इत्याह मस्रसिद्धत्वमिति । कि चाऽप्रतिप(४)तरया ऽथस्य मवतो श्िवक्षाऽपि 
निर्निबन्धनेव, तदभावाच्च साधनरचना दुरे निरस्तेत्थ।द कथमिति १७७ 

जिज्ञखमने शपति । यश्चप्यहं जिक्ञाञुने तने्रहपरः, तथापीति । अते 
पव दिङ्नागाच्रप्युमयलिद्धियदतेत्याह इतीति ॥ १४८ ॥ 

यथा च तवाऽसिद्धेनापि मल््मसिद्धेन साधनेन साध्यक्ञानं म. 
माऽऽघातुमिच्छक्ति, तथा दुषणेरपि मत्प्रसिद्धेरेव साध्या ऽक्ञानमाधा- 
स्यामीत्याह तेनेति ॥ १४९ ॥ 

(१) ह्ञानमान्नसवं प्रतिपन्न इति पा, । (२) तदेतदिति पा. । 

(३) स्वयं यन्न गृदीतिनेति पा. । (४) किचाप्रतिपन्नाथेस्येति पा. । 
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यथेव च भवानीहक् साध्यञुच्छा ऽस्य साधनम् । 
साध्याऽनुरूपमज्ञात्वा वहतः प्रतिपादनात् ॥१५.०॥ 
तथेव प्रतिपाद्यो ऽपि ताहकसाध्यवुभुत्सया । 
मन्दामः साधनं दुष्ट ततः साध्यं न बुध्यते ॥२९५१॥ 
सवित्या (१)साधनं मत्वा तत्सद्भावे इड स्थिते । 
साध्यस्याऽसंमवादेव त्वदुक्तं नाऽवबु्यत ॥९५२॥ 
तेनाऽऽशोयं न कतेव्या मोहादपि मयेरिते । 
साधने साघनं ज्ञार्वा पर एवा ऽव भोत्स्यते ॥१५३॥ 
वि््पष्टश्चाऽक्षपादोक्तो ष्विरोधो हेतुसाध्ययोः | 

कि च, तवेव ममाडवि स्वमिश्यात्व प्रतिपद्यसानस्य साधनाऽसि. 
द्विरेव स्थात् , तत्सद्धावे धा न सवैमिथ्यात्वे बोद्धुं छक्यमिस्याह 
यथेवेति ॥ १५० ॥ १५२ ॥ 

उपसंहरति तेनेति ॥ १५३ ॥ 
हेतुप्रतिज्ञाविरोधाख्यस्य निग्रदस्थानस्य इदं तिरारस्बनानुमान- 

मुदाहरणं, यदद्श्चनेन शाक्येदूषणत्वप्रस्य निरस्तमित्याह विस्पष्ट इति । 
प्रतिन्लाह्वोर्विरघः भरतिक्लार्चिरोध' (न्या०स् ०५-२-७) इत्यक्चपदेनो. 
क्तम् । तच्च चोदाहरणं, नित्यः शाब्दः सर्वस्याऽनिस्यत्वादिति सांख्यो. 
्मनुमानं, स्धेस्य ह्यानित्यस्वं, तदन्तगेत्वात्तस्याऽप्यनित्यता स्यात्, 
तक्नित्यत्वे घा न सर्व॑स्याऽनित्यस्व्मिति, तदिदं राक्यदुपितम्(२) । न 
हि सर्षस्याऽनित्यस्वं सखांख्यहतुस्वेनाक्त, येन हेतुपरतिक्नावियेधः 
स्याद् , वेधमम्यदृ्टान्तस्त्वयम्। सखवषेत्व च सखावयचत्वमभिमतम् । तत्र 
हेत्व भावेन साध्याऽमावस्य नियमो वक्तञ्यः, अनिलस्य खवेत्वादिति । 
असुश्िक्षितवधम्येवचनत्वान्तु विपयेयणोाक्तमिति । तदुक्तं द्टान्तो. 
ऽभिदहिवो दोष वेधम्यणाऽसुशिश्षितैः' इति । तदिदसमुदाहरणदुषणमा- 
जरण भतिक्ञाविरोधस्य निप्रहस्थानस्वं न दुषित मवतीति किलशब्देन 
दाश्चतम्। यद्यपि तडुदाहरण भवति, तथ।पि मवदीयमेव निरा. 

(१) सम्यक् चेति १, 
( २ ) परतिज्ञा ठुविरोधरूपनिप्रहस्थानस्योदाहरण यत्वांख्योक्तमनुमानं नेयाधिकेः ्रद- 

दितं तच्छाक्यदूतितमित्यर्थः । 
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धमर परश्क्तमदुषणमिद् किर ॥ ९५४॥ 
नतु छाकप्रासेद्धेन पुवमतेन हेतुना | 
साध्यसिद्धिममाप्यासीत्परमाथा ऽस्य नास्तिता १९५९५ 
भ्यो ऽधुना परमार्थन नास्तीत्येवं प्रकाहाते(९) । 
कथं पूर्वमसावासीदसंदचेत्साधनं कथम् ॥ १९६ ॥ 
साधनं चदवश्यं च परमाथांऽस्तिता मवेत् | 
सिीडनीऽपरमार्येन परमाथस्य युज्यत ॥ १५७ ॥ 
न दष्टा कारशृक्खादेः सम्यगज्ञनादिहेतुता । 
काष्पादिना ऽष्यधुमेन भिथ्या बन्ह्यादिबाधनम् १५८ 
तस्मादसत्यहेलोयाऽपरमायं मतिस्तव । 
सा ऽप्थसत्पा, न सत्य हि सत्याऽऽमनासेन गम्यते १५२ 

छम्वमाऽनुमानपुदाहटरणं मवति । स्वेनिरालम्बनत्वे हि प्रत्ययस्वश्रष्ह- 
ज्ञानस्यापि निराङम्बनत्वास्परययत्वं न सिद्चेत् , तत्तिद्धो वा न सर्व 
निरारम्बनत्वम् ॥ १५७ ॥ 

चोदयति नन्विति । प्रागस्माक्निराकम्बनाऽन्ुमानाह्ोकसिद्धा हेत्वा. 
दयः सद्रपा पव, अतस्ते; सद्भिः पारमार्थकं निरारस्बनत्वं साध्येत, 
तस्मिश्च साधिते पश्चाद्धेत्वादीनामसत्वं भवदपि न साभ्यसिदधि 
विहन्ति, तस्य धागेव सिद्धत्वादिति॥ १५५॥ 

परिहरति यो ऽधुनेति सार्थेन । न हि प्राक्खदेव हेत्वादिकं निरय. 
म्बनाऽनुप्रानेन विनादयते, क तदहि प्रागन्यसदेव, पश्चा(रोत्त तक् 
गम्यत, हाकतारवे रजततत्वम् । अतः पूवेमसदव, ससच्वचस्च न 

परमास्य साध्यस्य साधनापाति । कथमित्यत आह सिद्धिरिति १९६।१५७ 
कथं न युज्यते अत आह न इष्टेति किं च, विधमानाद्पि बाष्पाद् 

भ्रान्त्या धूमतया ऽवगतान्न परमाथाऽच्चिसिद्धिः, किमु अत्यन्ताऽवि्य- 
मानादिध्याह बाघ्पदिनेति ॥ १५८ ॥ 

उपसंहरति तस्मादिति । असत्येन देस्वादिना परमाथेत्वसंमते निरा. 
क्न क क 

लभ्बनत्वे या मतः सा मथ्यते ॥ २५९॥ 
1 

(१) प्रतीयते इति पा, । (२) पश्वनिति पा, 
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9 ५९ © 4 | ये ऽपि रेखादथो दषा वणोनां प्रतिपादका; । 
न ते स्वेनाऽपि रूपेण परभाथेत्व वर्जिताः ॥१६०॥ 

चन © [९ 9 क क 

वणांस्मना न सत्याश्चेत; सवे मावेष्वयं विधिः ¦ 
पदाथान्तरशूपेण न सत्यं किथ्िदिष्धने ॥ १६९ ॥ 
स्वरूपे विद्यमाने तु यदप्येव प्रकाशते । 

(4 | 

स्वदूपाऽमावक्ट्प्ातु न सत्य नाप्थस्त्यता ॥१६२॥ 
हेत्वादीनां तु भवतः स्वरूपेणाप्यसत्यता । 
तेन बाष्पादिकत्तषासुपायत्वं न लेरूुधवत् ॥ १६३ ॥ 
उपायानां स्वरूपं हि संश्चत्यात्मकमेव नः। 
तथा च सस्यतेष्टेव स्वरूपासत्यता कथम् ॥ १६४॥ 

नञ वणेस्वरूपेण।ऽपरमार्थैरपि रेखादिभिः परभमाथेवणक्ञनं दृष्ट. 
मत आह येऽपि ॥ १६० ॥ 

शङ्कते वणात्मनेति । परिहरति सवेभावेनिति। एतदेव विद्ठुणोति पदार्था. 
न्तरेति । पत दुक्तं भवतति, यद्यपि रेखासु मकारो ऽय मिनि वणारपमक्रत्वं 
भ्रान्तं, तथापि न तेन रूपेण वणेक्ञानोपायत्वं, यतो वणज्ञान मिथ्या 
स्यात् । वणात्मक हि तदवगमे जाते पश्चान्न कि चिजक्तातव्यमरस्ति, य 
दसत्योपायतया पञ्चान्मिथ्या स्यात् । अतः स्वरूपेणव गमकता, नच्च 
सस्यमेवेति नापायासलत्यत्वम् । रेखास्वरूपेण तु वणेस्वरूपमवगम्यमानं 
सस्बन्धग्रहण(१)समयवत्तितादत्म्यक्तिक्नावकेन भान्त्या तदूपतयाव 
गस्यते शति नासव्यात्सत्यसिद्धिः ॥ १६१ ॥ 

किच, यदपि बाष्परेखादिकं, तदपि स्वरूपेण सत्यभूतेन परर 
पेण वा(२) धूमादिरूपेणासत्येनागम्यते । यन्तु स्वरूपेणोवास्यन्तावि 
द्यमानं न तर्स्वरूपेण भमाणं न(३) परस्पेण वा अान्त्यावगस्यते, 
बुद्यारोह पव तस्य न सम्भवतीत्याह स्वरूपे इति ॥ १६२ ॥ 

ततः किभ्मित्याह देव्वादीनामिति । उपसंहरति तेनेति । नेच्युभयश स. 
म्बध्यते । वाष्पादिवत् तेषां आान्तिज्ञानहेतुत्वमपि न सम्भवति, ना. 
पि छख्यतत्सम्यगक्षानह तत्वमिति ॥ १६३ ॥ 

योद्यति उपायानामिति । य॑द्यत्यन्तासन्तो हेत्वादयः स्युने स्युख- 

(१) ग्रहणं इति पा, । (२) च इति पा । 
(३) तततः पररूपेणेस्यादि पा. । 

२६ श्रो० 
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संबत्था यत स्वरूपं हि तद्राख्यान्ननिवन्धनम् | 
हेतुत्वं परम्ाथस्य परतिपन्तं न शक्नुयात् ॥ १६५ ॥ 

परमाथोच लोकस्य न मेदे हेतुरस्ति ते। 
खक काचायगस्यस्यव कन स्यात् परनायता॥ १६६॥ 

नन्वसत्यपि बाद्य ऽय बु्यारूढदन सिध्यति । 
वासनारच्द्मद्ात्थविकर्परवि भागतः ॥ १६७ ॥ 

क क क @ ५, ७ ५१ क = न्याथविद्धिरिदं चोक्तं धमोदो बुडिमाभिते। 
व्यवहारो ऽजुभानादे; करूप्यते न यहिःस्थिते ॥१६८॥ 

पायाः, ते तु लावृतेन(१) रुपेण सस्या एवेति ॥ २६४ ॥ 
परिहरति संबरल्येति । साबुत ङूपं वाङ्रात्रनिबन्धनम् + असत्याप 

रपथायत्वात्खदृततेः । अतो नेतंविधेन हित्वादिना पस्माथसाध्यक्तिदङधः। 
पूव धमेधम्यादिव्यवहारः सांवृतेन बाह्येन सिष्यतीर्युषन्यस्य त्न 
रस्तम् । इदाना साधनध्यवहारोपयिकतवम्रुपन्यस्यंते निरस्यते चति 
वषयमदादपानर्कत्यमिति ॥ १६५ ॥ 

कं च, छाकपरमाथयोमद्ा ऽपि तवन सिद्धयति, तद्म्राहिश्चान- 
मथ्यात्तादिद्याह परमथाेति । छोकशम्देन खधुत्तिङ्च्यते इति । किं 
च सा्रुतापायगस्यस्य बाष्पविगताद्चिवन्न परमाथंता स्यादित्याह 
लोककिति ॥ १६६ ॥ 

सपति सवेपूर्धंकतपर्हारेण परः प्रर्यव तिष्ठते नम्विति। यथेव 
अचिद्यमनेरेव बुद्यारूदेधटादिभिख्दकादरणादिभ्यवहारः खुखोपभो- 
गश्च स्वभे सिद्धति, तथेव बुद्धारूटेन धम धर्मिहेत्वादिषिभागेनाऽनु 
मानाऽनुमेयव्ववहारः सेत्स्यतीति किः बाष्योनेति। 

कलिबन्चनो बुद्धिमेदो यतो हेत्वादिविमागः, अन धाह वासनेति । 
वासनामेदाच्छब्दभेदाच्च देत्वादयामासचिकद्पविभागाः सम्मधन्ति, 
तचश्च हेत्वादिविभाग इति । शान्दथ्हणं चार्थनिराकरणपरतयाऽना 
स्थयाक्त, परमाथतस्तु क्चानमाच्रवादिनां शब्दोऽपि नास्त्येव, वासना. 
भेदनिषन्धन एव तु विकट्पमेद इति ॥ १६७ ॥ 

इदान सन्यस्मदायाना सदम्ाममतामेद्याषहं न्यायविद्धिरिति। स. 
च पचायमनुमानासुमेयत्यवहारो बुद्यारूहन धमेधर्मिन्यायेन(२) न 

[ अभवः क बदिः सत्तामपक्षतदति दिङ्नागेनोक्तमिति ॥ १६८। 9 
(१) सेदृतेनेवेति प, (२) धमधर्मिभागे शति षा, 
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अस्तीदं बचन तेषामिदं तन्न परीश्ष्यताम् 
भेदा ऽसतःकथ हि स्था द्रिकाब्दप्रकर्पनात ॥१६९॥ 
नि्षस्तुके कथञ्च स्थाद्धिमागो (र)वबुद्धिशाब्दयोः । 
चाञद मेदो ऽपि अवतस्तदमावान्न सिध्याते(२)॥१७०॥ 
भयदि काऽविश्यमानो ऽपि मेदो बुदिप्रकल्पितः | 
साध्यसाघनधमोदेठ्पबहाराय कल्पते ॥ १७१॥ 
ततो मवस्युक्छेऽर्मिन् साघने धावदुच्यते । 
सवैच्रोत्पद्यते बुडिरिति दूषणता सवेत्"(३) ॥१७२॥ 
यञ्च मन्त्रस्त्वथोक्तो ऽयं घम्ादौ बुद्धिमाथिते । 
न बाद्यापेश्चता(४) स स्यादसिद्धयादो मथेरिते।॥*७३॥ 
बुद्धि पक्टपिसिद्धि चवत्तां व्यवहारिणाम् । 
मदुक्तं दूषणं सिद्ध, त्वदुक्त तन साधनम् ॥ १७४ ॥ 
बाद्याथेर्यवहारित्वाज्ज्ञानात्पादे स्थितेऽपि नः। 
कथाञचिन्च हि कर्प्येत उयवहारोऽव्जितः ॥ १७५॥ 

के € क (कि दूषयति अस्तीति । न हि शश्चिषाणदेकद्धिनिवन्धनो मेहो श्ट 
इति ॥ १६९. ॥ 

निवेस्तुके च जगति बुद्धिशन्दविमाग पव निर्निवन्धन इदयं 
निवेस्तुके इति । शानमात्रवारिनश्च छन्दा वात् तदधे बुदिभेद्कारण 
न स्तस्मवतीत्याह शब्दभेद इति ॥ १७० ॥ 

बुद्धिमाजनिबन्धनत्वे च सघनस्य दूषणमप्यस्मदी्य तावन्मात्रेण 
सिद्यतौीस्थाह् यदि वेति इयेन । याचदुच्यते, दूषणमिति शेषः १७१।१७२ 

दिङ्न।(५)गवचनमपि सवै एवायं हृष्यदूषणभ्यवहार हइत्येवसु- 
हैन प्रकदिपते थमित्याह यश्चेति ॥ १७३ ॥ 

न चेवमावयोस्तुल्यत्वमित्याह बुद्धीति ॥ १७४ ॥ 

{1 रणि 

( १ ) प्रसव इति पा. । (२) न विद्यते इति पा. । 
( ३ ) दषणभागुू भवेदिति पा, । ( ४ ) वेक्षयेति पा, । 

>> 39 (५) “न बहिः सत्तामवेक्षते” इति दिढ्नागवचनं स्वे एव दुष्यदषणव्यवहयरो न 

ा्यसतामवेक्षते इस्येव योञ्यं स्यादित्यथेः । 
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नलु यद्ुन्मया हेतुर्नेषयते दूषणं तथा । 
तेन मे दूषणामावाददुद्ं साधनं मवेत् ॥ १७६ ॥ 
नेदानीं दूषणौ; कायं, साघनामावततो यदि । 
त्वयेधास्मद्भिप्रता स्वपच्चासिडिराशिता ॥ १७७ ॥ 
न चास्ति वास्रनामेदो निसित्तासम्मवास्तव । 
ज्ञान भदो निमित्तं चेत् , तस्य मेदः कथं पुनः ॥१७८॥ 
वासना मेदतस्चेत् स्थात् , प्राप्तमन्योन्धसंश्नयम् । 
स्वच्छस्य ज्ञानरूपस्य न हि भदः स्वतो ऽस्ति ते॥१७९॥ 
प्रमाणं वासनाऽस्तित्वे मेद् वापिन चिद्यते। 
कथोद् ग्राहकभेदं सा ग्राह्यमेदस्तु किङुतः ॥ १८० ॥ 
संविन्था जायमाना हि स्मृतिमाच्र करोत्यसौ । 
क्षणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये ॥ १८२ ॥ 
वास्पवासकयोजैवमसादित्यान्न वासना । 
पवच्तरोरनुरपन्चो वाश्यते नोत्तरः चणः ॥ १८२ ॥ 

चोदयति नन्विति ॥ १७६ ॥ 
परिहरति नेदानीमिति । १७७ ॥ 
यश्च वासनामेदो चुद्धिभेदनिषन्धनत्वेनोक्तः, सोऽपि निर्निबन्धं 

ने स्था न चेति । शङ्कते क्ानभेद इति । दूषयति तस्येति ॥ १७८ ॥ 
पुनः शङ्कते वावनेति । दषयति आ्तमिति ! स्वामाविको क्ञानमेदो 

न बाखनानचत्यत इत चनतन्रहु स्वच्रस्यत । स्वमावतः स्वच्छ च, 

न्माघ्रूपमिटक्षमेष कषान, वासनानिबन्धनस्तु तस्य नीरादिषूपो 
मेदः ! अत एव हि तुर्ये सकडवालनोच्छदात्लविन्माज्नरूपेण शान 
मततिष्ठुतदति ॥ १७९ ॥ 

प्राणमपि षाखनानद्धेदयानास्तीत्याह प्रमाणमिति । विश्यमानापि 
वासना पेगरदीतेऽथं भ्राहकमेदं शानान्तरमेव $्वा्न तु नारादिक 
प्राह्यमावेमोषयितुमलभिन्याह कुयादिति ॥ १८० ॥ 

कथं न प्राह्यमेद् करोतीति, तज्ाह संविष्येति । पृवौचुभवजनितसं. 
सकारो घाना, मतोऽ स््रुतिमेवानुभूते करोति, न साद्रृतं घरादि- 
कमत्यन्तायु्हाति प्राहयतीति। ईइतश्वाचपपन्न। नासनेत्याह् क्णिकेषि 
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उत्तरेण विनष्टत्वान्न च पूर्वस्य वासना | 
साहत्धऽप तयानव सन्वन्धो ऽस्तात्यवासना।। १८ ३॥ 
व्वाणकत्याद् दयस्याप(१) व्यापारा न परस्परम् । 

विनयन कथ वस्तु वास्यतेऽन्येन नयता ॥ १८४ ॥ 
अवस्थिता (२)हि वास्यन्ते मावा मावैरवस्थितेः) 
अवस्थितो हि(३) प्रवस्माद्वि्यते नोत्तरो यदि ।॥१८५॥ 

ति । कारण्यं बासनाभाव उक्त, तत्राऽक्तादिर्यं षिचृणोति पेक्षणेरिति । 
न दे युगपद वचद्यमानयोरुभयारेकन इतरस्य वासना सम्मवतति, सह 
भुबामवा(डोगारायुख्धूमादीनां कास्यवासकभावद्श्ैनादिति । खादि- 
त्थाभ्युपगमेऽपि ज्ञानानां मिथः सम्बन्धामावान्न वासना सम्मवति, 
न वा ऽनन्तरक्षणवा्तित्वमेकक्रारत्वं बा सम्बन्धः, तस्य सत्तानास्न 
रेषु क्ञानान्तरेषु च साधारणत्पादित्याह सहि्येऽपति ॥ १८१ ॥ १८३ ॥ 

'्वाणक्ृत्वान्न वाक्लने'व्येतद्धिन्रुणोति क्षणिकलत्वादिति । संयोगक्लमवा- 
यादिष्याप।रनिबन्धना वासना दृष्टेति । 

नरन्वयावनाशचेत्वान्न वासनेष्व्येतद्िश्रुणाति विनदयदिति । सा. 
जयवा्ना स्वरूपेण सतामेव वास्यवासकभावः, यथा धूमा्यवानां 
सुषमाणाममार, चस्पक्रावयवनां च तेरे सक्रास्तिरिति ॥ १८७ ॥ 

किमिति न वास्यते अत भह अवस्थिता इति । अकास्थितानां ह्यव. 
स्थितेः संक्रान्तिवांसना, न च निरन्वयविनषटेषु पूरवो्तरेषु केन चिद्शेन 
सक्रान्तिः सम्मवति, अस्मत्पक्षे तु सास्मनः स्थिरत्वाद् दिश्क्षणवरसि 
ना क्चानेन सम्भवात वासनेति । 

चादयति भवर्थित इति । यदुक्तम् (भवस्थितां हि वास्थन्तः इति, 
तदयुक्तम् । अचस्थितत्वे हि पूवां ऽपरकारयोरेकरूपत्वमङ्गाकरणीयम् , 
इतर थाऽवस्थितत्वाुपपक्तेः । ततश्च प्रागवस्थितस्पस्य पश्चाद्पि 
तेद पवाद्धालन।ऽतुपपत्तिरविश्ेषात् । अथ विशेषान्तरं वासनाख्यम- 
वस्थित्तपव धामि जायतशत्युख्यते, स खष्ु विशेषो धर्चिणो भिर्न, 
श्येद्धर्मिणस्तादवस्थ्यम् , अभिन्नत्वे तज्जनने धर्चिणेऽपि तदभिन्नस्य 
जननापत्चेरवस्थितत्वादुपपत्तिरति । क्षगभङ्गुरत्वे तु सस्मवति वा- 

(१) दयेध्वाऽपैति पा. । (२) अवेघ्यता हि इति पा, । 
(१) भपीति परा, । (४) भङ्गारविष।, । 

निजामो ००००४द् 
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पूथंवद्ासना तञ्च न स्याद्वा विशेषतः| 
भङ्करे पूवे साटदयाद् भिन्नत्वाच्चाऽसति वासना॥१८६॥ 
नेतदस्यनुरूपं तु श्चणिकत्वे धियां तव । 
'पू्वज्ञानं त्वनत्पन्नं कथि न (रमते क चित् ॥ १८७॥ 
न विनष्टे, न तस्थाऽस्ति निष्पन्नस्य क्षणं स्थितिः | 
तेनोह्पन्नविनष्टत्वान्नास्ट्यारस्मक्षणोऽपि पे" ॥१८८॥ 
निरन्वयवि(२)नष्टत्वादानुरूप्यं कुतः पुनः । 
न तदीयो ऽस्ति कथिच धमे उत्तरवुद्धिषु ॥ १८९ ॥ 
खमानघमतां सु्छ। नाऽऽनुरूप्थ च विद्यते । 
'यदि स्यादानुरूप्याच वासना गोपिथो यदा ॥१२९०॥ 

सनेत्याहं भड्करे इति । अवस्थिते च पवौ ऽपरकालयोरेकरूपस्य रूप।न्त 
रज्लननाऽनुपपत्तिः स्यात् । अस्मस्पक्षे तु पृ्स्माज्ञ् श्ञानक्षणादुत्तर 
क्षणस्य सिन्नत्वात्लहदयाश्च युक्तैव वाखना । तादृप्यमेव च वासन । 
यथा कक्षारसापलिक्ता्घीजपृर्कुखुमात् तदप जायमानं फलं तद्धा 
सितमिस्युच्यते, तेन पूवेमुत्तरमात्मसङ्पं जनयद्वा खयर्तीत्यु च्यते, उक्तरं 
च वास्यते इत्ति न पुनव्यापासऽ्पेश्चा वासना, येन क्षणिकस्य न 
स्यात् । कायेकारणत्वं च चास्यवास्कयोः म्बन्ध इति नाऽ सम्बन्ध. 
दोष इति ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 

परि्रति नेतदिति । क्षणिकानां हि जनकत्वमेध न सम्भवति, नन. 
रां सशशजनकत्वमिति । यथा तावन्न जनकत्वं तथा दशयति पूर्वेति 
सार्घन। न तावदृनुस्पन्तं विनं घा जनकम् , अखर्वात्तस्थ। न वोत्परन - 
स्थ, श्चणिकत्वात् । क्चषणान्तरवस्थान य(२)दा कायमारमते। पृर्वश्चणवात्ति 
स्वमेव कारणत्वमिति चेन्न, गवा इहवयोरपि याहच्छिकपोर्घापरयै तस्र 
सङ्कात्। पोर्वापयेनियमस्तु भूयोदशेनगम्यः। न च श्चणिकानां निरन्वयः. 
विनाशिनां च विश्चेषतः सामान्यतो वा भूयोदश्ेनं सम्भवतीति न का. 
यक्ारणभाव इति ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 

साष्टश्यं तु सुतरां न खम्मवतीत्याह निरन्वयेति। कथं निरन्वयवि. 
नाशे सारूभ्याऽ्लुपपत्तिरत आह न तदीय इति ॥ १८९ ॥ 

तथापि कथपिश्याह समनेति । अक्ष्यवादिसामान्याचमम निवनत्धनं 
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ह स्तिवुद्धि मवेत्तन्न वैक्षण्यान्न वासना । 
लतः परं च गोज्ञानं निमूलत्वान्न सम्भवेत् ॥ १९१॥ 
सवं विख््णं ज्ञानं न स्यादेव विलक्चषणातं' । 
वाद्याथाऽनुग्रहा(१)मावात्पाराथ्येनावीकूताः १९२) 
निरन्वयविनाशिन्यः युः काये कथं क्रमात् । 
विनाशने कारणस्येष्टः कायारम्मन्च नाऽन्यथा ॥१९३॥ 

हि साशटदयम ईति । न(२) च सरूपज्ञनकत्वेन वासकत्वे विखक्षणादिः 
लश्चणोस्पत्तिः स्यादित्याह यदीति येन । 

नयु सरूपमपि जनयता नाधेदयमनन्तरमेष जनयितव्यं, परस्पर. 
यापि तस्नननाविरोधाद् , तेन गवाकारं क्लानमध्वाकारकवेज्लानम 
पि जनयन्ताहश्या वासनया कायं करोति, य(इ)याच सह जनयति 
त(४)या पञ्चान्तस्यां खन्ततो कदा चिदपि योक्लान जन्यते । सा हत्त. 
रोत्तरश्ञानसंक्रान्त्येव शक्नोत्येव कालान्तरे $पि स्वोत्पादकसरूप कशा 
नसमुप्पादयितुम् । प्व नीरुपीतादिङ्खानानि खवोण्येव स्वाऽसुरूपक्ञान- 
जननसप्रथानि विचित्रवास्तनां कुषित । तदेव सर्वाणि श्चानानि सवा. 
ऽऽकारवासनायुक्तानि । कदा चित्त का चिच् वासना स्वकायं करो- 
ति; यथा मवन्मते बडष्वथंपु एवां युभतेषु तद्विषयका वासनाः सदशः 
पुरुषे व्यवस्थिता अपि स्वन्ने जागयांयां च कदाचित् का(५)थिस्स्मृतिं 
जनयन्ति तथा ऽस्माकमपि भविष्यतीत्यत भह बल्लयिति । मत्प(दोक्ष 
दि स्थायिन्यः सौ घासनाः पुरुषे अवस्थिता अपि बाह्याथाचु्रहा- 
त् सदटशददोनाऽदषदेशकालायुद्धोधकक्रमात्पाराथ्यैनात्माथेस्वेन च वे. 
शीकृतास्तदीयमनश्रणिधानक्रमाद्युकतं क्रमेण कायं कुवेन्ति । भवतस्तु 
ज्षानवासनातिरिक्तस्य कस्य चिद्मावात्त् निरन्वयचिनाशिस्वाच्च वा 
सनानां कथं किमपेक्षया कमारम्मः स्यादिति । 

इतश्च न कऋरमारस्म इत्याह विनश्चे इति । कार्णविनाश्चानन्तरमेव 
कार्यमिति भवतां दश्चनमिति ॥ १९० ॥ १९३ ॥ 

=> = मा ता त् कमा सामतः कि जम् नि शाभा भाणः आणक श नोय 

(१) जुगमामावादिति पा. । 

(२) कि च सरूपजनकत्वे विलक्षणाद्विलक्षणोत्पाततैनं स्यादिति पाठः । 

(३) यथाचपा.। (४) तथेति पा, 

(५) कचित् इति या । (६) सत्यपक्षे पा. । 
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(तश्चैव ज्ञाननाक्तोन विनष्टाः स्ववासनाः। 
तेन खवाभ्य एताभ्यः सवीक्रारं यदुत्थितम्(१)।॥१९४॥ 
ज्ञानमेकक्षणेनेव तिना गन्तुमहेति, । 
यद्याश्नथविनाशोऽपि ₹शक्तयनाश्लोऽभ्युपेयतते ॥१९५॥ 
क्षगिकस्वं च हीयेत न चारम्मो ऽन्यथा भवेत् । 
वासनानां प्रवाहोऽपि यदि ज्ञानप्रवाहवन् ॥१९६॥ 
कासनातस्तता ज्ञानं न स्यात्तस्साच्च वाखना । 
कुथातां तुर्थमेवैते(२) नाऽन्योन्यं तु कदा चन ॥१९७॥ 
नान्यो विल्तक्षणो हेतुर्थनान्यारक् फं भषेत् । 
तस्मात्संचतिसत्येषा कल्पिता नास्ति तत्त्वतः ॥१९८॥ 

ततः किमित्याह तत्रेति सार्धेन । शानाघारा हि सवा वासना ज्ञान 
नादोन नश्यन्ति, सनः सर्वांकारमेकं क्षानं युगपञ्जनयेयुरिति न क्रमार- 
म्भसिद्िरिति। भथ ज्ञाननाोऽपि शक्तिपर्याया वासना न नद्येथुः 
ततः श्चणिकसिद्धान्तद्दानिः, अक्षणिकस्थ च कायोऽऽरम्भाजुपपत्ति- 
रिष्याह यदीति । 

शद्धे वासनानामिति । क्षणिकानामपि वासनानां ज्ञानानानिव प्रवा- 
दाङ्खीकरणात का्यारम्मः क्रमारस्मश्च युक्त इति ॥ १९७ ॥ १९६ ॥ 

दूषयति वासनात इति! सवै हि कारणं सजातीया ऽऽरम्भकमिति घः 
सिद्धान्तः। घटा धट पटः परमित्यज्गीकरणात् । ततश्च वासना घाल. 
नामेव कुयोज्ञ छने चज्ञानं,नतु घास्लनानो शानं नाच्च वासनेति 
सिद्धेत्, ततश्च गवाकाराज्ञ ज्ञानादुत्पस्नया वासनया परम्पस्या का 
लान्तरे गबाकारक्ञानसिद्धिरनुपपन्ना, ज्ञानमेव गवाकारं गवाकार. 
ज्ञानस्योत्पादकभिति उपपद्यते, तता गोक्ञानाद्द्वक्ञानं न स्वादिति । १२७ 
. ननु ओौर्सर्िके कारणस्य सजावीयारम्भकस्वं, विटक्चषणसहकारि, 
समवधने तु विज्ञातीयमपि करोति, यथा सुद्धराभिघातसमवधाने 
घटः कपालम् । अता क्ञानमपि वा्लनां वासना च ज्ञानं क्षु्यादित्यत 
आद नान्य इति । क्ञानाततिरिकिस्यामावादिति ! उपस्हरनिं तस्मादिति॥१६८॥ 

(१) समुचितम् इति पा. । (२) षणे चेते शति पा 
(३) नि्वौजत्वादिति पा। 
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न चेदशोन भावेन कायसुत्पद्यते क चत् । 
यस्य त्ववस्थिनो ज्ञातता ज्ञानाभ्पासेन युते ॥९९९॥ 
स तस्य वासनाऽघ्ारो वासना ऽपिसखषए्ववा। 
कुस्म बीजपूरादेयष्च्षाद्युपसिच्पते ॥ 
तदूपस्यैव सक्रान्तिः रले(१) तस्येत्यवासना ॥२००॥ 

युक्तया ऽनुपेतामसतीं प्रकरुप्य 
यद्वासनामथनिराक्रियेयम । 

आस्थानिद््पथमवादि बौद्ध(र)- 
ग्रहे गतास्तच्च कथ चिदन्ये ॥ २०१॥ 
क) 

इति ओत्पत्तिकसूत्रे पश्चमे निरारम्बनवाद्ः ॥ 

भवत्विति चेत्तञराह न चति उक्तमिदं न स्तृतं कायैक्षममिति। 
यत्व वरस्थितस्य भिन्नाभिन्ना वासना न समस्सवन्तीत्युक्त तज्ाह यस्य 
सिति । यस्य मे ऽवस्थितपुरुषो ज्ञानाऽभ्यासपाटवाद्िना युज्वते स. 
म्बध्यते तस्याऽसौ मिन्नाया पव वासनायाः समवायित्वेनाघासे भव 
त॒, तत्सप्रधायाच्च पूर्वाऽवासितस्यापि वाक्षितत्बोपपान्तिः। अभेदेन षा 
वास एव तावद्धासलना मवतु। तदा कारेण च तस्योत्पत्तिविनाश्योरपि 
सता रूपान्तरेणाऽवस्थानास्न नित्यत्वहानिरिलि। 

यत्तु निदर्दितं लाक्चा<वसिक्तं कुम सरूपं फर जनयतीति, तदु 

युक्तम्, तत्र हि लाश्चाऽवयवानां सुक्ष्माणां कुसुमात्फरे सक्रान्तिने तु 
पूवेक्चानस्वांशःकथ्िदुचतरषु जनेषु अनुवत्तेत इत्यु कताद्(३)धिश्चेषः। तदेष्द 
कुषम इपि वासनाऽन्तेन । प्रकरणमुपसंहरति इतीति ! बोद्धमपि दर्शनं 
तात्पर्यंनो नैवाऽवगनमेववादिमिरिव्याह युक्त्या ऽनुपेतामिति । 

| केर {क (कि 

षति श्रीपर्थसारथिमिश्रविरचत न्यायरल्ख(करे निरारम्बनवाद्ः । 

(१) स्यादित्यवासनेति पा । (९) बुदेरिति परा, । 

(३) इत्युक्तो विशेष इति पा, । 

१६ श्लो° 
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अथ शन्यवादः। 
एवशुक्तं ऽनुमानस्थ ज्ञानमाश्चित्य दूषण । 
सनप्रचर्यत्ताक्त्या तु परः प्रत्यवातछठत ॥ १॥ 
'यन्लावन्पन्यमानेन प्रत्यक्षं भवनोच्यते । 
दूषण लद्िरोधादि तदिदानीं परीक्ष्यताम् ॥ २५ 
प्रवतितु हि कि राक्तं स्तम्माद्यर्भे बहिः स्थिते । 
अथ वाऽऽस्मांश एवेत्तद् ग्राद्ये चीणं न वस्तुनि! ॥र॥ 
तद्यद्यलन बाह्योऽर्थ गृह्यते दूषणं ततः । 
त्वदुक्तं सवेमान्भांह भ्राद्ये तन्नोपपद्यते ॥ ४ ॥ 

अथ श्ुन्यवाद्ः। 
अश्र माप्य “दुन्यस्तु, कथमः, अथैक्ञानयोराकारभेदं नोपलभामहे, 

प्रलयक्षा च नो बुद्धिरतस्नद्धिन्नमथरूपं नाम न किं चिदस्तीति परदशा. 
;» (शौ ०मा० १-१-५४) इति । तदयुक्तम् । अन्न हि भररृतप्रत्यय शब्द् - 

ऽचुच्खुस्या प्रत्ययः शुन्य इत्युच्यते । किं चेदं प्रत्ययस्य श्ुन्यत्वमन्यदं 
ताऽ्थािरहात् । यथा चख समाप्ताबुपखहृतम् “अथरूप न पथाम्ः 
इति । तनाऽथानारम्बनत्वमेवदमुच्यते, तश्च निरस्तम्, अत्तः केन 
देवन पुनः प्रत्यचस्थानमन आह एवमिति । प्रत्यञ्चादिज्ञानविसेधेन हि 
प्रागचुमान निरस्ते, तस्य च बहिः प्रवात्तितु(१)मशक्तेन तद्विरोधो ऽनु 
मानस्य सभवतात्ि एृवाक्तविरोघपरिहारेण प्रत्यवस्थानमिति ॥ १ ॥ 

पत्यक्षाऽक्ाक्तमेवे दश्ायेतु परीक्ामवतारयाति यत्तवदिति दवयेन । 
यारो बाह्याऽथन्राहि पत्य मन्यमानेन मीमांसकेन तद्धिराधोऽच्र 
मानस्याच्यते, तदव ।के बहिः प्रबा्वतुं(र) शक्त, कि घा ऽत्मांरापर्थं 
वसायत्वान्न बाहदचस्तुने प्रवतेत इते पराक्षतव्यामात॥२॥३॥ 

किमथ पुनरेय परोक्षा, अत आह तथयदिति । बह्यघ्राहिणा दहि भ 
स्यक्षण तद् पहवाऽचुमान बाध्यते, नाऽऽस्मांशपयेवस्रायिना । तत्न यदि 
शृद्यमाणा नालादेबाह्याकारः ततो बहिः प्रबचिशक्तं परत्यक्चम्। भथ 
क्षानस्य, तेतः स्वांशपचचसायि । तन कस्याऽयमाकार इति परौश्च- 

[ष् का क 

णाडामत ॥४॥ 

= जीवेयं 

(१) प्रवतयिवुभिति फा, । (२) प्रबतयितुमिति पा, 
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तच्न तावदिदं सिद्धं सवेप्राणशतापसपि । 
म्राह्यत्वं नीरपीतादिक्ोघोद्याकारवस्तुनः ॥ ५ ॥ 
न चाऽप्थाकारमदेन ज्ञानज्ञेयाऽवघारणा। 
म चाऽन्यतरघमेत्वं विस्पष्टं तच्र(\) गद्यत ॥ ६ ॥ 
गृह्य माणस्य चाऽस्तित्वं नाऽग्राद्यस्याऽप्रभाणकम् । 

तस्माद्ाक्रारवद् वस्तु ्रा्यत्वाद्िद्यते रुवम् ॥ ७॥ 
"अतः परोक्षमाणानां ज्ञानमाकारवद्यदि। 
तन्भाच्र च प्रमा क्षीणा तत्तो नास्त्यथेकल्पना ॥ ८ ॥ 
यदि घा ऽऽकारबन्ता स्या हयस्येवेह वस्तुनः । 
तदस्ति गद्यमाणत्वात्तति्सिद्धेवास्ति धीरपि" ॥९॥ 

नयु सिद्धे प्राह्यश्य सद्भाव तस्याऽथांकारन्व ज्ञानकारत्वं वा परो. 
श्चितु शाक्य, तत्सिद्धरेव तु कुत्तः १ ताह त्त्रति। सर्वैप्राणञूतामवि- 
वादसिद्धमिदं यन्नीराद्याकार किं चिद् वस्तु प्रकाशत इति ॥ ५॥ 

तथापि ज्ञ।नश्ेययोरपि प्रकाश्चनादुभयमप्वङ्खीक्रियनां, कि परी. 
श्यते, अत आह न चेति । पकमेव नीख।कार वस्तु भ्रकाश्चते न यमि. 
ति । तथापि यस्यैव प्रकाशने ऽर्थस्य ज्ञानस्य बाऽयमाकारः तस्येवा- 
यमाकारो ऽस्तु, कः परीक्षावसरः ? अत आहन चेति। नाऽयमाका- 
रो ऽथन्नानयोरन्यततरधमतया निधीरितो भासते, यतः परीक्षावस्ररो 
ने स्याषङेततत ॥ 8 ॥ 

नन्वेकस्मिन्नपि प्रकाशमाने ऽन्यदैप्रकाशमानमेव सिध्यति, तथा 
च सिध्यस्येव दवेतमन आह गृह्यमाणसयेति । तस्मदेकस्यैव श्चवमास्तिस्व, 
दितीय स्वारित नास्तीति परी्ितन्बमित्यादह् तस्मादिति ॥ ७ ॥ 

तेन यदि परीक्षमाणा ज्चानमेवाऽऽकारवदध्यवस्यामः) ततस्तन्भा 
त पव प्रत्यक्षप्रमा क्षीणेश्वथेकद्पनां विजहीमः, श्ञनस्य हि स्वयं 
प्रकाद्यमानस्य नाऽथमन्तरेणाऽनुपपत्तिरिति स्िष्यत्यद्वैतम्। अथ तु 
बाह्यस्यैवाऽयमाकारवत्तया प्रकाक्ञस्त(र)चप्रकाशमानत्वादरिति, तस्य 
ख जडत्वेन पराऽघीनप्रकाचरात्वात्तत्प्रकादोपपत्तये क्ानमपि कद्पयि. 
तव्यमिति सिध्यति देवम् । तदिदमाह अत्त इति द्येन ॥ < ॥ ९ ॥ 

"~~~ 

(१) तस्येति पा. । (२) तावत्प्रकिति पा. । 



शे न्यायरनव्राकरारख्यग्याख्यासहिते छोकवातिके 

कं तावदच्र युक्तं स्यात् { ज्ञानमाकारवत्, कुतः ! 
एकलाकरवद्वघ्तु भाद्यायत्यध्यगाष्नाह् ॥१०॥ 

तद्यद्याऽऽकारवान्थो वाद्यः कल्प्येत तस्य च । 
ग्रादह्यत्वमन्यथा न स्यादिनि ग्राह्ककसख्पना ॥ १) 

तेनाऽञकारवतः कटप्ाद् ग्राह्यादाकारवर्जितम् । 
वस्त्वन्तर प्रकरूप्य स्वादु श्राहकं निष्प्रमाणकम् ॥१२॥ 
तस्याऽकस्पननिच्छशदरथे ग्राहकतां वदेः । 
संज्ञामाच्रे विसंवादः मेद्धा त्वेकाऽध कल्पना ॥२९३॥ 
ग्राद्य्राहकयोरेक्य सवथा प्रतिपाद्यते । 
बाद्याभ्न्तर खू्पश्च परिकल्प्या सुषेष्यते ॥ २४ ॥ 

पूचपक्षं गृ्खाति कि तावदिति । ननु चदहिरवमालमानस्व कथ ज्ञाना 
कारत्वामिति पृच्छति कत इत्ति! उत्तरमाह एर्मिति । एकमेव हि नीला 
छाकार वस्तु प्रकङन न दयमित्यतावर्दावगनवत्तो बयम्, अतस्त. 
स्मात्रमक्धाश्चायतव्य न द्यामत ॥ १०॥ 

तथापि कथ ज्ञानकारतेत्याह् तथदति। अथस्य ब्राह्याकारत्वे तस्य 
जडस्य प्राह्यत्वास्द्धये ग्राहक ज्ञ।नमङ्खीकतव्यसभिति ॥ ११॥ 

तत्र का दाषोऽत आह तेनत्ि। न हि कृट्टृप्तनेवोपपत्तो विना भमा 
णनाऽकलृपतकस्पन युक्तामेति ॥ १२॥ 

शङ्कते तस्यति । क्ञनवत् अथ पव श्वयप्रकारो ऽस्त्विति । दुषयति 
स्वमान इति । पकमत स्वयप्रकाद्र कारस्त्वात म मन, तस्याथ इति स. 

शामात्र भवतांच्यते, नाऽय विन्चेषः कश्चिदिति ॥ १३ ॥ 
प्तदव चहूणाति द्यति । ज्ञान वा मवत्वथां च। सर्वथा सिद्धं 

तावद्भबदह्यप्राहकयरकत्वे, तावदव चाऽस्मि; प्रतिपाद्यते नारन्य 
देति । नेन्वेथा बाह्यः, विक्षानं त्वान्तरं क्षणिक, तत्कथं न वस्तुनि 
विरेषोाऽत आह बाह्येति । पकमपेक्ष्येतरद् वाक्यं, तदपेश्य च।ऽन्यद्ा- 
तरम् । अ।द्ताय तु वस्तुनि सूषेवाऽ्य विसागः। स्वयभ्रकाश्चत्वे त्व 
थस्याञ्प क्षाणक्तरत्वम्रव, स्थायनः सुंषुप्ठयाव् वभ्रकाश्चमानस्य 
स्वव्रकाश्चत्वाऽन्ुषपश्तः । अता वस्तुने व्र षाऽभावात््न्नामान्न वे 
वाद् वि ॥ १४॥ 
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(मत्पक्षे यद्यपि स्वच्छा(*) ज्ञानात्मा परमाथत; । 
तथाऽप्यनादौ संसारे पूवज्ञानभसूतिभिः॥ १९५ ॥ 
चिच्नाभिश्िच्रहेतत्बाह्।सनासिरूपण्टवात् । 
स्वाजुरूप्यण नीलाद ग्राद्यम्राहकदूषितम्(२) ॥१६॥ 
प्रवि पक्त मिवोत्पन्नं नाऽन्यमनमपेक्षत्त' । 
अन्यान्यहेतुता चेव ज्ञानरक्तयोरनादिका ॥ १७॥ 
अनेककल्पनायाश्च ज्यायसी दयेककल्पना । 
हाक्तिमान्रसय मेदश्च वस्तुमदाद्धिचिष्यते ॥ १८ ॥ 

यदि धिक्चानमाअ्पेव तत्व ततस्तस्य सच्चन्मा्ररूपत्वान्नील।द्- 
प्राह्याकारस्य कथमामासो नाीलमिदामिति ? कद् चिच्चाऽस्मदथस्य 
प्राहकाक्ारस्या ऽहमिति ? अत आह मव्प्ति साद्धेद्धयन । अनादौ 
संसारे षिचिजग्राद्यश्राहकाकारबुदधिजन्याभि्विचित्रायिवांसनाभिजञन्य- 
मा(३)नस्य स्वहेर्वानुरुष्येण विचित्रप्राह्यध्राहकाकारशवलस्य विभ 
करस्य विचिश्नरस्योत्पत्तिसिद्धन वेचिच्यासिद्धयेऽथोपेश्चा सम्भवति । 
थाः 

उविभागोऽपि बुध्या विपयांक्ितद शेनेः। 
ग्राह्यग्राहकस वि ततभेद् वानव टश्ष्यते ॥ इति । 

तथा- 
परिच्छेदान्तराश्चायं मावो बाहिरवस्थितः। 
ज्लानस्याऽभेर्दिनो मदप्रतिभासतोऽप्युपप्टवाव् (४) ॥ इति । 

उपष्टवाद् ्रान्त्याकारसलमासोपादिस्यथः। नयु ज्ञनवेचिञ्याद्वास- 
नावेचिञ्यं ततश्च तद्ैचिञ्यम्, इततिरेतराश्चयः स्यादिच्युक्त निसल- 
स्वनवादे, अत उक्तमनादौ संसलारखति । तद्धिब्णोति अन्येोन्यह्ति। श्च 
क्िरिति वासनोच्यतदईति । एकया बाक्लनयेक ज्ञान जन्यते, तेनाऽप्य. 
स्या घासन, तय।ऽप्यस्यज् ज्ञ(नामेति नेतरेतराश्रयम् । नच सर्बाद्य. 
स्य कर्थं सिद्धिरिति वक्तव्यम् । अनादिस्वात्ससारस्येति ॥१५॥ ॥१७॥ 

कर्पनााघवादपि क्ञान।कारतेव नीरदेयुक्तेत्याह भनेकेति । नयु 
भवतामपि क्ानवासनयोः कर्पनाभदादस्त्येवाऽनेक कल्पना, अत आद 
शक्तीति । श्ानस्येव (दे शक्तेमात्र वासनाः तन्मान्नकस्पना वस्तुभेद 

य री 1 त १ क तानकः जक 

(५) स्वस्थ इति । (२) षितमिति पा० । 
(३) जन्यस्य छ्नस्येति पा. (४) प्ठवः इति पा. । 
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तस्मादुजपासद्ल्वाज् ज्ञानस्याऽऽकारकल्पना | 
ङ्याथसीः सकवलस्त्वथं कर्पायत्वा भनचदयस् ॥१९॥ 
तदासि चशक्तत्वात् तनव ववप्रकदता । 

कस्पनालरघायसी, छानशक्तिरूपस्य सस्कारस्याऽथवादिनाऽप्वभ्युपग 

भरात् । सवं चद ज्ञानाऽतिररक्तवासनाऽभ्युपगमनाक्तम् | परमायतस्तु 

न ज्ञानातिरिकत कि चिदस्ति बद्धानां क्लानान्येव तु समनन्तरभप्रत्यय 

वक्चोन विचिज्ननीलपीतादिङूपाणि ज्ञायमानानि कायकार्णङूपाणे अ. 

न।दिसखतानङूपेण प्रवहन्ति । नाऽथेरूपमपेन्लन्तहति ॥ १८ ॥ 

उभयवादिसिद्धत्वाश्च ज्ञानस्य तदाकार कस्पनेवाऽथ+कारकस्पना 

तो उ्यायसरौत्याह् तस्मादिति सीत्यन्तेन 1 तस्माद थाकारकस्पनादित्यथेः। 

मवतस्त्वथ करपयित्वाऽपि गरीयसीय ज्ञानाकारकटपना<वश््यमङ्खी 

कर्छभ्बेत्याद् मवत इति । कारण माह तदसिद्धाविति । नदिद्ाकाराऽप्र्तद्धौ 

हि सखविन्मात्ररूपे श्वान नालादिकमथोेशेषसुपस्थापयेतुं न राक्यु 
याच् ¦ न छरूति खचिद्धेदे सवेधमेद्. €स्भवति । नीलाद्याकाराऽ 
भावे च सविद्ामभेदः (र)स्यात्, साविद्पस्य सवत्र समानत्डात् | 
नीखादि रूपेण त्वर्थंस्तमान ज्ञान सरूपाऽथेविषयं भवतीति युक्तम् । 
यदाहुः “न दहि सवित्तिसत्तयव तद्वदना युक्ताः तस्याः सवश्राऽवे. 

च्ाषादावश्चेषब्रसङ्भात् , ता साङून्यसावशट्सरू्पयतु घटयत । इत । 

तथा- 

तज्नाऽ्चुभवमात्रण ज्ञानस्य सहशत्मनः। 
भाव्यन्ते न।ई<त्मना येन प्रतिक विभसञ्यते॥ इति। 

त्राऽवभ्यमथविश्चेषविषयत्वल्िद्धये ज्ञानानामपि नलिद्याक्रारव- 
स्वमङ्ाकन्तंडपम् । यद्यपि स्वभावत पव संविदो व्यतिनिध्येरन्, त 
थाप्यसौ मेदो न नीलाद्युपरागमन्तरेण शक्यते निरूपयितुम् । न चा- 
निक पितसमेदाः सवेद्यमेदमलमुपस्थपथितुम्। न हि संविदस्तात्येता- 
वतः नीखाऽवधारणं सम्भवति । तद्रूपस्य पीलादिखाधारणत्वात् । 
तस्माज् ज्ञानाकारो नीलादिनाऽथाकार दति। 

क्क चेवमर्थाकारत्वे नारस्य तेन शानेन चिप्रङ्षता भिन्नता स्या 
त्) ततश्च तेनाऽस्व प्रकाशो न स्यादित्याह तेनेति । मत्पक्षे तु सम्भव 

(१) संविद न मेदं इति पा, । 
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प्रत्यासन्न च सम्बड(१) य्राद्यं मम मषिष्यति ॥२०॥ 
इतश्चाऽऽकार वज्ज्ञान यस्मात्तद्वत्प्रकाकराकम् । 

नि प्राष्ात्वमित्थाह प्रत्यासन्नमिति । प्रत्या सत्तिस्ताद्ात्म्य, प्राह्यं मम मवि 
ष्यतीति वश्ष्यमाणन सन्बन्धः । तदेवं प्रयोगः, नीलशरूपं नाखिषेदनादमि 
ज्ञ, तदुत्पत्तौ सवे्यमानत्वात्तत्स्वरूपवत् । तद्धिन्नत्वेना ऽसवेद्यमानत्वा- 
ह्वा । नत्स्वरूपवद सिन्नत्वे वा संवेद्यता न स्यात् पीटवदिति । तदनेन 
सम्वदनादिति बोद्धाक्तो हेतुदसित इनि । 

अपरमपि प्राह्यलश्चणयोगादिति तदुक्तमेप हेतु दशयति सम्बद्धमि. 
ति। मप्र विक्ञानसम्बद्मेव नी नद।त्मत्वात् । ततश्च युक्तं तस्य 
प्राह्यत्धमिति । श्दमेव हि प्राष्यङश्चण यशखाद्ात्म्यम् , तव त्वथान्तरत्वा. 
न्न तादात्म्यम् । न चाऽन्यो ऽपि कथिज् ज्ञानाऽथेयोः सम्बन्धोऽस्ति 
यद्धशादथं ब्राह्मक्षणमनुवर्तेत । लत्राऽसति सम्बन्धे प्राह्यत्वाभ्युप- 
गमे सखवेखविदां सदैश्रिषयता स्यात्, तत्र सरवेः सववित् स्थात् । 
हेतुष्व प्राह्यलक्षणमित्ति चश्न, ने्रदेरपि पसङ्गात् । क्ञानाकाराऽपणक्च- 
मत्वं हेतुर्वमिति खेन्न, प्रमाणाभाकात्। न हि मीरोऽ्थो ज्ञाने नीला. 
कारमर्षयतीति किञ्चन प्रप्ाणमस्तीत्ि । ज्ञानवेचिडयस्य समनन्तरप्र. 
ल्ययदेवोपपत्तेरिनि वश्ष्यामः। सारूप्य ग्राद्यत्वमिति चेव, अलन्नि- 
हिनोऽपि नीखाऽर्थो नीलक्षानस्य प्राह्यः स्यात् । किच, कथं चित्सास- 

प्यं सवेज्ञानानां स्वा्थैरवििष्ठ, स्वेषां क्षणिकत्वात् । ततश्च सेष स. 
्क्षनापत्तिः। सवौत्मनातु सारूप्ये ऽथवत ज्ञानस्यापि जडत्वं स्या. 
त् । यथाऽऽहइुः- 

पक्रदेच्ोन सारूप्ये सवः स्यात् खधेवेदक. । 
सर्वात्मना तु सारूप्ये ज्ञानमश्षानतां बजेत्॥ इति । 

सारूप्यतदुत्पात्तिभ्यां प्रह्यत्वमिति चेत् , धारावाहिके पूर्वसु- 
तरस्य ्मह्मय स्याव । तस्मात्सनाचबुद्धयः स्कात्मानमचाचुमकान्त चान्यत् 

स्वयमेव चाऽनुभुयन्ते न बुखन्तरेण । तस्थापि बुखन्तरस्य स्वात्म पयंव- 

सायित्वावत् । तथा ऽऽहुः- 

नान्यो ऽनुभाष्यो बुद्धया ऽस्ति तस्या नाऽनुमवो ऽपरः 
भआ्यघ्राहकवैधुयांत् स्वयं सेव प्रकाशते ॥ इति ॥ १९ ॥ २० ॥ 

लश्च क्ञानाकासो नीखादिक शस्याह हइतधवेति। इदमेव साधयतु. 
मुत्पस्यघस्थायनि ज्ञान गृहधतत्यतत्तावत्सला धयति यस्मादिति । भ 

ककः 

(१) संविद्धपिति पाठान्तरम् । 
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स्वयं प्रकाद्ादहीनस्य बाद्यस्थोपासनं मतम्(१)।२१॥ 
न चाऽगृहीते ज्ञानाख्पे(२) प्रकादमोऽर्भोचधायने । 
तदधीनप्रकाचात्वारीषपाऽऽनास (३) यथा घटः ॥२२॥ 
'उत्पन्नेष्वपि चाऽ्थषु प्रकाश्ामाकवतः(*) कचित् । 
धतिषन्धकयोगाद्वा संवित्तिर्नोपजायते ॥ २३ ॥ 
ज्ञानस्थोत्पद्यमानस्य प्रतिबन्धो न कथन । 

न चाऽप्रकाच्चरूपत्व येनास्थाऽग्रहणं भवेत ॥ २४॥ 
प्राक चाऽथेग्रहणादिष्टा तस्थोत्पन्तिस्तदेव च । 

संवेदनं भवेदस्य न चत् कालान्तरेऽपि न ॥ २९५॥ 
किं हितस्य मवेदूध्वै; प्राक् च नासीत्, न येनत्तत्। 
पक गहत; पाच गृहीत्तामिति माष्यत्ते ॥ २६ ॥ 

ज्ञानान्तरस्य चोास्पत्ति प्रकाशणे न प्रतीक्षते । 
| ०4 

दतामपि हि ज्ञानं प्रकाद्राकमिति। कस्य प्रकाशकमिति तदुदशैयति 
स्वयमिति । ॥ २१९ ॥ 

ततः किमित्याह न चत्ति। न ह्यगर्हीत प्रकाशक प्रकादय प्रकाशयति 
दौपप्रमावदिति । तदाहुः- 

अप्रत्यक्षोपरम्भस्य नार्थंडष्ठिः प्रसिध्यति ॥ २२॥ 
इतश्चोत्पत्तावे गुह्यतहइत्याह उत्पन्नेष्वति स्याऽन्तेन । प्रागेव ताव. 

दथेग्रहणाज्॒ ज्ञानोन्पत्तिमेवताभिष्ठा, अयुत्पन्नस्य प्राहकल्वाभ्योगात् 
उत्पन्नाश्च मावा दिव न गृद्यन्ने, भकाशक्ाऽभावात् , प्रतिबन्धकस 
द्धावाद्वा, यथ। सन्तमसे कुडथन्यवाये वा धरः(५)। नच ज्लनस्यप्र- 

तिबन्धकमरस्ति, न च पकाशकामावः, स्वय प्रकाश्त्वात् । अतो ऽव- 
*यसुत्पत्तावेव प्रहीतन्यमिति । यदि चैवमपि न गृह्यते, कालान्तरे ऽपि 
न शृह्यताऽविश्चेषादित्याह न चेदिति ॥ २३ ॥ ॥ २५ ॥ 

अविश्षोषमे दशंयति कि दति ॥ २६॥ 
छ्च(नान्तरामिति चत्, तज्ाह ज्ञनान्तरस्येति । घरदानामप्रकाश्चात्म- 

(१) उपायसम्मतमिति पाडन्तरम् । (२) ज्ञानांशे इति प. । 
(३) अभ्यासे इति पासान्तरम् । (४) श्रकाशाऽम(वनमिति पा, 

(५) ङुच्छन्यवाये प्रः इति पा, | 
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तस्य तस्यापि चाऽन्येन संचिन्तावस्थिति ननेत५२७॥ 
(ज्लानपष्धेन योऽप्यूष्वंमथोऽमावेऽपि इदहयते | 
परामर्छोऽथरूपस्य स कथं चोपपद्यते | २८ ॥ 
तदुपभथमालिख्य(१) यदि धौर्नोपजायते । 
भूतकारे च यद्य्थस्तत्पूष नोपरक्षिनः' ॥ २२ ॥ 
वक्तारश्चापि इर्यन्त व्तंमानाऽथवुडिषु | 
नाटरलाऽथाऽय यलो भश्च तद्वा जायते मानः ।॥३०॥ 

तस्मात् पूवेगरहीतासु वुद्धिष्वर्थोषलम्भनम् । 
न चो पलाञ्धरस्तीह निराकाराख बुद्धिषु ॥ ३१॥ 

नां हि पकाश्ठाय प्रकाशाऽपक्ना युक्ता) न तु प्रकाशात्मनो ज्ञानस्येति । 
सजाती याऽपेक्षायामनवस्थस्याह तस्येति । मा नाम सखकेदि ज्ञानामिति चे 
कन, उनत्तरकारे स्स्तिदश्शंनात् । एवं चेकिषयज्ञानप्रवाहे पवा ईयुषः 
पयेवसानाचिषयान्तरसंचारो न स्यात् । यथाहुः- 

ज्ञानान्तरेणाऽनुभवे हीषा त्रापि च स्सुतिः। 
विषयान्तरसश्चारस्तथा न स्यान् ख चेष्यते ॥ इति ॥ २७॥ 

इतश्च क्षानपुरस्लर पवार्थाऽयुभवोा ज्ानाकारश्च नीलादिरित्याह 
्ानपृनेति दयेन । ज्ञातमभसुत्तर्कार परमे कथयन् ज्ञानपुरस्सरमेव 
रुष्रत्या पराश्चदय कथयति, ज्ञातोऽय मया घट इति । यथाऽलुभव च 
कथनम् । तथा$ तीनेऽनागते चाऽर्थैऽथीकारस्य नीलादेः परषमक्लाऽ- 
सत्ति ज्ञानाकारस्वे नोपपद्यते । न ह्यलता चीरनुरज्यत । भतो श्चानपु 
रस्सरमेवाऽयेग्रहणम् । क्ञानाकःरश्च नीलादिः। ज्चानपृष्टेन योऽप्युष्वे प 
सामर्शोऽथेरूपस्य स कथसमुपपद्यते, भूनकर यद्यथेः तत्पूवं नोपलक्षित 
इत्यन्वयः । तथाऽ्थामवे यः परामद्याऽथरूपस्य स कथमुपपद्यते चत. 

दपमथेमाद्िस्य यदि धीर्नोपज्ायते' ति ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
न केवरमञुभूवार्थकथनम् , अनुभूयमानकथनमप्ये वमेवेत्याह 

वक्तार इति ॥ ३० ॥ र 
उपस्हरति तस्मादिति । मवतु क्षानपुरस्सरमथंग्रहण, तथापि कथे 

नी खादेक्ञानाकारत्वमिस्यत आह न चेति । नीरुसिदमिति नीखाकारमेव 
वस्तु प्रथते न निराकारमिति ॥ ३१॥ 

( १ ) भष्द्येति पा, 

[) ष्टो? 
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विवेकवुद्ध्व माघा साकारस्य च ददशनात् । 
आकारचत्तया(१) बोधो ज्ञाजस्येव भरसञ्यते ॥ ३२ ॥ 

न दयेव कल्पना शाक्या निराश्चाराऽऽदितो मतिः । 
गृद्यतेऽथस्ततः पात साकारः सम्प्रतीयते ॥ ३३ ॥ 
ञकार वनत्वभेदो हि(२) ज्ञात्वा शकथेत भाषितुम् । 
धाग्बुद्धिग्रहणादथं संवित्तिनंति शक्षाधित्तम् ॥ ३४॥ 
न चाऽथोकार एवाऽय ज्ञानारूढः प्रतीयते । 
न हि सो ऽन्तःपवेाय पांसो नाऽथेहानये ॥३५॥ 
इस्थश्वावे प्रमाण चतस्य वक्तु न क्क्यते। 
लदीयप्रतिविस्वस्वमतस्मादेव नेष्यते ॥ ३६ ॥ 
निखन्द्रबिम्बसखू्प हि दषं येन दिषा जलम् । 

पवमर्थोऽपि साकारः स्यात् , यदयाकारद्कय उदयत, न तु तदस्ती 
स्याह विवेकेति । यदि न किंचिदपि साकार चस्तु इदयेत ततोऽथेवज्ञ 
ज्ञानमपि साकार न स्यात्, इश्यते तु किञ्चित्सखाकारं वस्त्वित्याह 
खाकारसयति । तदस्माद्धतुद्वयात् ज्ञ(न साकारं नाथं इत्याह आकारेति॥२२॥ 
~ प्रथमं दहेत विब्रृणोति न ईति ॥ ३३॥ 

द्िर्ताय विदणोति आकारवसवेति । यदि स्वगुहीतेव बुद्धिस्थं गृह्णी. 

यात् ततस्तस्या निराकारत्वमथस्यापि च साकारत्व खिदुभ्येत्, न 
त तदस्तीच्युक्तामिट्थाह प्रमिति ॥ २३४ ॥ 

के चिदाहुः, सद्यं, नीखाकारतया ज्ञानं गृह्यते न व्वस्तावाकारस्त- 
स्यैव, किं त्वथौकार पचायं श्चान समारूढो दश्व्यतइति । ताम् निरा. 
करोति न चेतति! कारणमाह न दीति। कथं खर्वथंघर्मः सन् स्वाश्रयं 
दित्वा वस्त्वन्तर क्ञान प्राषिशेदिति॥ ३५ ॥ 

ज्ञानधमेतया च यृद्यमाणस्य निष्प्रमाणकमथेधमत्वातरित्याह् इत्थ 
मिति । मा नामाऽयै विहासीदथं स्थस्येव प्रति षिम्बमिद् नीरूपस्य, 
द दौसकाचो ज्ञाने प्रका दातहइत्यत भह तदयेति । एतस्मादिति । प्रमाणाऽमा. 
वादित्यथेः ॥.३६ ॥ 

एवं हि प्रतिबिम्बता प्रमाणतो भवतीत्याह निश्वन्धेति । ने च 

( १ ) स्वाक्रारब्तयेति पाठः । ( २ ) भदो शतरेति पडान्तरम् | 
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सराच्चौखेचतं दृष्टा जानाति प्रतिविम्बताम्॥३७॥ 
विज्ञाने न कदा प्चित्त प्राङ्नराकारदरानम् । 
बाद्य चा ऽऽकारवत्ताघायनव कल्पना यखंत् ॥३८॥ 

चाब्दगन्धरसानां च कीदशी प्रतिषिम्बला। 
ज्ञाने च गद्यमाणस्य कथं स्थादथघमंना | ३९ ॥ 
वाद्याभ्यन्तरदशात्वान्न चाऽथेन्ञानयोभियः | 
सस्पकों ऽस्ति यतो माहादरङिषिकभतिभेवेत् ॥४०। 
असंमूहस्य चाऽदृेने संमोहपरकल्पना | 
करुप्यमाने ऽथ घा ऽप्यवं म उयोरवतिष्ठते ॥2१॥ 
संखर्भधमं आकारस्तस्मादेव न युज्यते । 
दे्ामेदादसंसरगो प्रतीऽसूलंतया तथा ॥ ४२॥ 

जरे चत्यथेः ॥ ३७॥ 
नत्वेव मन्रास्तीत्यत आह् विह्नानेति ॥ २८ ॥ 
किच च्ुषाणामेव पतिविम्बन दष्टमतः कथं शब्दादीनां ज्ञाने 

दश्नमित्याह शब्देति । न केवलं प्रतिबिम्बत्वमप्रमाणन् , अथेघमेत्वम 
प्यप्रमाणकभित्थाह् ज्ञाने चेति ॥ ३९ ॥ 

मा भूस्थतिषिम्बं, लानार्थो तु सखष्टो समोहादविविश्न्नथंधमेमेव 
नीर ज्निऽध्यवस्यतीत्यत भाद् बाद्येति ॥ ४० ॥ 

किच, सर्वस्य जगतः समोहकद्पनमतिसादसम् , न कथ्िदष्य- 
खमु दहय तदव्या द अशमूढस्येति । तदेव सव्यपि समहकरपनाया(१) 
न उयोरेवावतिष्ठते अथंसहस्रस्याऽयमाक्रारः स्षस्गीत्ससुढानापरक 
वद्बभासतद्ति पि न करदप्यते हट याह कलप्यमान$्ति ॥ ४१ ॥ 

केचित्वाह्ु, न ज्ञानघर्मो नीखादिः, न चार्थस्य । निराकारयोः 
सखृष्टयोराकारो नेष्पदयत्ते, चूणेदरिद्रयोरिव।ऽदणिमेति, तान् निरा 

करोति ससर्गेति । तस्मादित्येताद्धन्रूणोति देशमभेदादिति । कि च, मुत्तेयां 

रेव ससखगादाकारो निष्पद्यते, न मृत्तोऽपृत्तयोनाप्यसुत्तयोः । तदिह 
ञानं वावद सुम्, अथेस्तु यदि मूत्त वदि वा मूत्त; देवाऽपि नाऽ 
नयोराकारो निष्पद्यत इत्याह मूर्तेति ॥ ४२ ॥ 

( १ >) तद्हभेरेवेति १।. । 



९१२ न्यायरनताकरार्यन्याख्यासदहिते शोक वातिके 

ञ्लोक्येन प्रसङ्धाच संसगों नेककालना । 
न चाऽष्याजेदतः स्थानं ज्ञामेनाऽपेस्य विद्यते ॥४३॥ 
सर्वथा कर्पनायां च चक्षुषा ऽपि रसादयः, 
ग्यर् स्वभावानानण्वाकाहओ्च तद्वलाः ॥ ४४ ॥ 
न चाऽपि विषथर्वेन स्थाने संसगकल्पना । 
विषयत्वं हे(* कीदक् स्यात् प्रागाकारोपलम्मनात् ५ 
न हदयसश्चोतितो सावो विषयत्वेन करूप्यते । 
विषयत्वात् तदाकार आकारादिवयस् सखः ॥४६॥ 

दयोराकारनिसुक्तं सत्वं संख्ष्टतां तथा , 
स्वरूपतः परिच्छिद्य वक्ुभित्यादि युज्यते ॥ ४७ ॥ 
न चाऽप्यस्यदह् सद्धाकः प्राग् गृद्टीतो न चोपरि । 
न ह्याकरारषिनिञुक्तं माद्यम्तीति भातम् ॥४८॥ 

नु सत्यपि देशसेदे केटेकयात्छसर्गो सिष्य तीत्यत अह भैरो 
क्थेनेति । शनसमयचात्तिनां सवैषामीडह शमनसर्गसम्मवात् सवषामाकारस 
ज्ञान एकस्मिन्नुपरम्यर न्निति । यदि क्ञानाऽऽजवनाऽऽभिमुख्येनाथैस्या 
ऽबस्थान ससगेः, तत्राह न चेति । ज्ञानख्य मुखाऽभावादिति ॥ ७२ ॥ 

क च; येनेवाऽथन ज्ञान सदज्यते तेनैव सर्वासमना ससर्भ 
प्रभोति न हि खसे कञ्चिद्शः पाररन्तु शक्यते । ततश्चेकस्मिन् 
घटाद् मावे चञ्चषाऽकुभूयमाने तद्गता रसादयः परमाणवश्चाऽनुभूये 
रश्नित्याह स्वंयेति ॥ ४४ ॥ 

विषयतया ऽवस्यनमधेस्य ससग, न चातिप्रसङ्ग इति चत्; 
तत्राह न चेति । कारणमाह विषयत्वमिति ॥ ४५ ॥ 

किंविति विषयत्वं न मवत्यत आहन दीति । एवं चतरेतयाश्नरयं 
स्यादित्याह विषयत्वादिति । विषयत्वरूपादेव हि संसर्गांदाकाराेष्पात्तिः, 
भाक्रारनिष्पत्ता चापरम्यमनत्वछश्षणं विषयत्व, निसकारोपरम्थ।§ 
भावात्, अताऽन्यास्याश्चयामति ॥ ४६॥ 

क च्(र) सस्यधघमस्वमाकतारस्थ युक्तमित्याह द्योरिति ॥ ७७ ॥ 
ने त्वेव मजा ऽस्तात्याह न चति । कथामेत्याह् न ईति ॥ ४८॥ 

( १) विषयक्षति पा, । (२ ) बिषयसगेति १, । 
मोन 
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तस्प्ादर्थेन संसगों निष्धभागक एव ते । 
ज्ञानकैचित्यसिद्ययं न चाऽस्स्य्धंस्य कल्पन। ॥४९॥ 
तदधीनं हि वेचिन्यं क्र इष्टं येन(१) करूप्यते । 
नीरा करण चोत्पन्तिदे चिन्याऽऽकारथोः कथम् ॥५०॥ 
निराकारा विषयाद्बुद्याकारो ऽतिविस्मयः। 

उपखहरति तस्मादिति । नन्वसत्य्थससखगे यदिदं नीलपीतादिरूपेण 
ज्ञानानां वेचिञ्यं तन्नोपपद्यते । न हि खमनन्तरश्रत्ययमा्रादस्योत्पात्ति, 
स भवति, तस्य सवंत्राऽविशिष्ठत्पात् । अश्विक्षणेन च विलक्षणकाये- 
निष्पस्ययोगात् । पएवमालोकेन्द्रियमनःकारणानामपि खाधारण्यादेव 
न वेचिञ्यनिमिन्ततस्वम् ।(२) तदिद् नालरूपमन्येषु तुषु खत्ख्वपि कदा 
चिदुत्पर्यमानकारणभूतमथस्रसगीं करट्पयत्थत आह ज्ञानेति ॥ ४९ ॥ 

कारणमाह तद्धनमिति । न ह्यथखंसगेङृतं वेचिनर्यं क्रचिदु दष्ट, 
यतस्तहरनादथससर्गः करप्यतदति । किं च, संस्मघमोऽऽकारवादिनां 
प्राकसंसगाश्निराकारोऽथो ज्ञानं च, तत्कथं ततस्स गोदाकारो निष्पद्यते, 
कथन्तरां च तद्धैचिञ्यमित्वाह निराकरेगेति । शाकाराणामेव चु्णादीनां 
संसखगांदाकारनिष्पत्तिषटष्टा । सर्वेषां च निराकाराणामविलक्चणत्वात्कथं 
विचिञ।ऽऽकारनिष्पात्तिः ? अथाऽविलक्षणादपि कारणादेलश्चषणकाय 
निष्पत्तिरूपेयते १ सा समनन्तरप्रत्ययादेवाऽस्तु, किमर्थससगेप्रह 
णेनेति ॥ ५०॥ 1 

यदप्याहुः, नाऽयमाकारः सखश्टयोरुमयोः,) सवेदेवाऽथां निराकारः, 
ज्ञानमेव साकारम् , स चाकासोऽथसलगेङृत इति; तदपि पृवेवक्षिरया- 
कन्तेषयम् । न हि निराकारादथादुबुद्धाव।कारवेचित्रथयोरापादनं सं. 
भवतीद्याह निराकारादिति । सस्र्मघर्मत्वे वा ऽऽकारस्याऽयमपरो दोष 
दत्याह स्मृतीति खाद्धंन । न ह्यतीतस्ख्रतावनागताऽनुमाने स्वप्ने शशषि- 
घाणाद्यवभासे बा ऽथेस्स्गा ऽस्ति, यन्निमित्तोऽ्यमाकारः स्थात्, अ 
विद्यमानेन संसगाभ्योगात् । तदवद्यं वासनापयोयस्तमनन्वरप्रत्यय 
छृतेवेयमाकारतदेचिऽ्योत्पत्तिरङ्गीकत्तेव्या; तथा जाग्रद्धियामष्यस्तु, 
किमथैस्सभणेति। 

सौ घ्रान्तिकास्तु, क्चनवैवियासतिद्ययमथंमपि नीकूपीतादिविचित्ना- 

( १ ) केनेति पु, । 
( २ ) "तदिद नीरपीतादि क्पेण ज्ञानानां वेचिग्यं मोपपयते' इत्यधिर्ककचित् । 



४१४ म्यायरनेकराख्यन्याख्यासहिते श्लोकवा क ॥ 

(स्शतिस्वभ्रादिबोधे(१) च स्यादनाकारता तव ॥५१॥ 
न हि तश्चाऽथेसंसर्मः केवला चासनेव तु । 
हे तुस्बनोपपन्नेति सेव जाग्रद्धिधामपिः ॥ ५२ ॥ 

न्वथठ्यतिरेकाभ्यामेवं ज्ञानस्व मम्यने। 
आकारो, न हि बाह्यस्य ज्ञानाऽपेतो निद रथते(२)।५३। 
बाद्याऽपेतो मया यद्रत् , तस्नात संसगंवागियम् । 
निराकारे ऽपि विज्ञाने वासनस्वेव युज्यते ॥५४॥ 

क्रारमेव कद्पयन्ति न निराकारम् । यदेव च विषयाकारसमपेणक्षमं 
हेतुत्वं तदेवाऽथस्य अ्रह्यत्वमिति न प्राह्यरक्षणाऽयोगः । यथा $ऽऽदुः- 

भिन्नकालं कथ ग्राह्यमिति चेद्ाद्यतां विदुः। 
हेतुस्वमेव तद्युक्त ज्ञाना ऽऽकाराऽपंणक्षमम् ॥ इति । 

नन्वेव जन्यज्चानसमये जनकस्याऽथंस्याऽतीतत्वात् कथं वतेम।- 
नाऽवमासः ? ज्ञानाकारो ह्ययं वतेमानः प्रथते, अथेस्तु तत्समपेकतया 
ऽतीतं पव करप्यते, भतो न दोषः । कथं पुनः पल्यक्चज्ञानेऽनवमा ल. 
मानस्य प्रत्यक्चत्वम् ? ददमेव प्रत्यक्चत्वमथस्य, (३)यत्सश्चास्छाकारविल्ञा 
मज्ञननम् । यस्तु परम्परया साकार धिक्षान जनयति सोऽनुमेयः, यथा 
वह्धिस्वलक्षणं धूमस्वलश्चषणतदशोनतद्धिकद्पप्रणाडिकया ऽग्निन्नान ज- 
नयद्लुमेयम् । अत पव प्रत्यक्षमनुमानं च ढे एव प्रमाणे । साक्षाज्ञन- 
कस्य प्रत्यञ्चत्वात्, परम्परया जनकस्य चाऽचुमेयत्वात् । अजनकस्य 
चाऽप्राह्मत्वान्नञाऽतो दयादन्यस्सम्मवतीदि । तेषामपीद् तुव निराकर- 
णम्, तदधीनं हि वेचिज्यं क दछठमिति, 'स्श्रतिस्वश्नदिबोषे च स्या. 
दनाकार्ता तवेति च ॥ ५१॥ ५२॥ 

इत्च क्चानाऽऽकारो नीखादिरिस्याहभन्वयेति आकारोऽस्तेन । पवंश्य. 
ब्दो युन्तयन्तरोपन्यासे । तावेव दशयति न हीति वदन्तेन । स्वरपादाव. 
सत्यप्ययं ज्ञानान्वयादेवाऽऽकाराऽन्वयो इद्यते, क्चानाऽभावे तुन क- 
चिदुहश्यतइति । उपस्तंहरति तस्मादिति । स्वभावतः स्वच्छमेव क्ञानं 
समनन्तरधत्ययाख्यवासन।सस्रगाद् विचि्रनीखपीताद्याकारसमुपजाय. 
तति ॥ ५३ ॥ ५४७ ॥ 

~ ~ मनन
 

( १) बाधेनेति पा, । ( २ ) निद्देयते, इति १. । 

( ३ ) यस्पाक्ारविह्यनेति पा, । 
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वथोरष्येक आकार इत्येतस्थाऽप्रताणला(१) | 
देका मेद्!दसंसगों दयोग्धाऽनव घारणात् ॥ ९५ ॥ 

© ने | एवमेवाऽथवबुद्धयोः स्थात् साददयान्नाऽवि मक्तता । 
के, क ८. 

मेदे ज्लाते हि साददरयं नाऽज्ञाते स्यात् खपुष्पवत् ॥५६॥ 
लथा विचन्द्रमायादावन्थथा ऽं व्ययास्थिते। 

[1 [क ॥ © क 

था स्यादाकारसंवित्तिनोऽसावथनिषन्धना ॥५७॥ 
नक्चज्ं तारका तिष्यो दारा इत्येवमादिषु । 
नेकच्राऽय विरुडत्वाद्िङ्काऽनेकत्व सस्मवः ॥ ५८ ॥ 

 परिबाट्कासुकद्युनां कुणपादिमतिस्तथा । 
® 6 [क क [9९ 

(दीचघहस्वत्व बुद्धिश्च दयेकस्मिन्नप्यपेश्चया ॥ ५९॥ 
अपरे साहु; पक पएवाऽयमाकारः द्म्याम्थज्ञानाभ्यां साधार 

ण्येनाऽसुभूथते लाक्षां निदितेनेव मणिद्धयेन छाक्षारूपमिति; त्राह 
दोरिति । कारणमाह देशमेदादिति । आन्तरं हि ज्ञानमसिकद्रे चाञ्थेः) क 
थमाभ्यामसखष्टाभ्यामसनिहिताभ्यामेकस्यऽनुमव इतिः । इयसन्भाव. 
स्थ चाऽसद्धत्वान्नाऽऽकारसाधारण्यदित्याहंदढयोरिति ॥ ५५ ॥ 

ये स्वाः, द्वावपि क्ञानाऽर्थो पृथगेवाऽऽकारवन्तो, तथापित्वत्यन्त. 
सारभ्याद्ाकारविवेको नाऽवभासत इति; तावर परल्याह एवमिति । "सा 
खदयादेचिमक्ततेव्येतदप्येवमसव, इयोरनव धारणादेव नस्या(रदिति। 
एतदव विद्ेणोति भेदे इति ॥ ५६ ॥ 

इतश्च ज्ञानाऽ<कारत्वमित्याह् तथेति । सर्वेष्वेव विश्चमेष्वसत्येवाऽथं 
भासमानो नीखादिः कथमर्थघर्मः स्यादिति ॥ ५७ ॥ 

इतश्चव मित्याह नक्षत्रमिति । अथेधर्मत्वे हि तस्यैकत्वान्न विख्यसलि- 
ङ्समवेशो घरतदति ॥ ५८ ॥ 

यस्चेवमेकस्यामेव प्रमदातनौ परिाजकादीनां कुणप, कामिनी, 
मक्ष इति ऽयघरस्थितोपज्ञननं विकद्पन्नयं, तदपि न स्यात् । ब्राह्याथों 
यथेक्षाकारः तथेव सर्वे; प्रत्येतव्यः; अथ उयाकारः, तत्र अयाणामपि 
विकट्पभ्रयं स्यात् । तदवद्यमात्मीयवासन।निभितेवेषा(३) विकद्प. 
ठयवस्था ऽभ्रयितभ्या । तथा सर्वत्रा ऽस्त्वत्वाह परि्ाडिति । 

पक ~~~ 

( १ ) इत्येतच्चाघ्रमाणकमू इति पः, । 

(२) न याय॒दिति पा, । ( ३ ) विचित्रविकस्पेति पा, । । 



२९९ न्यायरत्राकराख्यव्याख्यासहिते श्ोकवातिके । 

घटत्वपार्थिवद्रन्यप्रमेयादि(१)मतिस्तथा | 
युगपद्धाहकाणाश्च न स्यादेकारस्यवत्तया१(२) ॥६०॥ 
नाऽयं दछयेकन्न युगपदिरुद्धाकारसस्भवः । 
प्रयथानां तुं सिन्नत्वाद्भवच्छत्तयनुसारतः \६१॥ 
निरपेच्ं स्वरूपेण तस्माज् ज्ञानं यदाक्रुति । 

' तथा ऽर्थो, न यथाऽयं तु ज्ञानसुत्पद्यते काचित् ॥६२॥ 
इत्थं चिज्ञानतन्बत्ये को न्वथं कर्पयपिष्यति ¦ 

शत्य ना ऽथीकार इत्याह दैर्धेति साद्धेन । भपेक्षामेदादविरोध 
छुबाणस्योत्तरमप्यपेक्षयेति । सस्यप्यपेश्चामेदे धार्मेण एकस्वान्नाऽनेका 
ऽऽकारसमविश्चः सम्भवति, पकात्मकन्वात्, पकासकमेद द्यकम् , 
अन्ययेदत्वहानादु, नानासवैकरवयोर्विंसोधात । यथा ऽऽदहुः- 

(३)भन्यथेकत्वमाचः स्यान्नानाऽऽकाराऽवभासिनः। 
तत्वे कथं स्युराकाराःनानेकत्वस्य हानितः ॥ इति । 

तेन युगपद्धाहकाणां पुरुषाणां नेकत्र दीघहस्वद्श्चस्वादययनेकाका- 
रमतिः स्यात् । नानाक्तारस्वे च सर्वेषां सवैपतीतिः स्यात्। नच 
देशकाखापेक्तादववशाश्मभाङ्पस्पशयोस्वि नक्तदिषव प्रहणाऽच्रहण- 
व्यवस्था समवति । युगपद् प्राहकाणामेव कस्याचेत् किञ्चिदाका- 
राऽ्वभासरादित्ति ॥ ५९ ॥ ६०॥ 

हस्वादीना तुं विसोधादन्यसरमषेष्ठा इति आह नाथेति । मरपक्षे तु 
भिन्नाः प्रत्ययाः युक्तं यद्वासनाशक्तथयुस्ारेण विरुद्धानविरुद्धंश्च चहु 
भाक्षायान् मजन्दष्त्ययाह् प्त्ययानमिति ॥ ६१ ॥ 

तस्मादथोऽनपेक्षमेव यादशं नीखाऽऽकारं पतिकारं वा ज्ञानसु. 
त्पन्ने यदि तद्युस्ारेणाऽथा ऽभयुपगन्तुं शक्यते, नोऽस्तु नाम, न 
त्वथाऽनुलारि ज्ञानम् । नीखाद्याकारत्वं क्चानस्य नाथोऽधोनपिति या. 
वेत् । तदाह निरपेक्षमिति ॥ ६२ ॥ 

भवतु तिं वदु खा्यलाऽथेः, अल भाद हत्यमिति । नीखाद्याक्ारे 
द्यथाऽधोीने स्यादथेसिद्धिः, स्वतन्त्र तु ्षाने को नामाऽपै कद्पयेद्थी.- 

( १ ) घटत्वात् पार्थिवद्रभ्यसंकेयादीति पा. । 
( २ ) एकाथवत्तयेति पा, । 
{ ३ ) “अन्ययेक्त्ये भावस्य ज्ञा (ना) नाकारषभासिनः। स्य" इतिपाठमेद्ः । 
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धीरनारोपिनाऽऽकारा स्वह्पिन्येनो पथोक्ष्छते ॥ ६३ ॥ 
द, ॐ, @ त (+ (भ प 

नेतद् स्ति, त्वेक हि यदं माशकङ्िष्यत । 
| (>| भ (५ (व च 

म चंकस्यवमास्पत्डय इदन्तः कशचदारत तल ॥९8॥ 

अग्न्याद्यो चरादीनां प्रसिद्धया ये पकाश्ाकाः। 

ने धरकाड्यरूपा हि प्रकारशस्पाऽनपेक्षणात् ॥६९॥ 
ग्राह्यत्वं तु यदा तेषां तदाऽत ्राहुक मरम्, 

© ~~ क 

अशक्चग्रहणकारे तु मारिका घीभविष्यति ॥ ६६ ॥ 
(4 ॥च। ४ > 

लस्यां तु गृद्यमाणायासन्या चीग्राहिकष्यते | 

ऽनारोपिताऽऽकारेव धीरद्धितीयाऽधैशुन्या स्वात्मन्येव पर्यवस्य- 
तीति ॥ ६२॥ 

अत्न प्रतिविधत्ते नैतदस्तीति । यदेतद्भव तोकम् , एकमव ञान मर्य 
ग्राहक चेति, तच्कि क्रियाकर्म॑स्वाभिप्रायम् ) उव करणकमेत्वाऽमिप्रा- 
यम् । आहो) त् कतकमेत्वप्भिध्रयम् ? सवेथा न समवति । न ताव. 
च्ियाया पव कर्मत्वं सभवति, न हि पाकः पच्यते, छिदा वा छिद्यते । 
नापि करणकमेस्वं कतेक्ेसवे च। पकस्व सस्मवति, न हाङ्कुरयत्रेणेवा- 
ऽङ्गस्य स्पृद्यर, नाऽप्यङ्कुल्यग्रमात्मानं स्पृ्लति, तनाऽऽस्ां विधानां 
दष्ठात्ते कचिदप्यदद्चीनाद् कषान ऽपि न= सम्भवः 1 अथ स्वप्रका 
दात्वमनेने प्रकरारेणोख्यते, चन ददि स-"यमेड अकाशचत्ते न।ऽन्यमपे. 
क्षते क्ति, न पुनः कमैत्वसपीपः ¦ कस्य प्रकाशते १ न ठदावद्न्यः 
पुमानरस्ति । तत्र स्वयमेव प्रकाशमानसहं नाङमेति परत्यगारमन्नत्ति 
स्यात् । इदं नौीरुभिति तु पराग्बत्ति क्ानयुत्पद्यते, असो नेकस्य श्राह्य 
ग्राहकतात ॥ द ॥ 

नस अग्स्यार्दानां स्वयमेव प्रकाहयप्रकाराकता द्रा अत आह 
भग्न्यादय इति स्यान्तेन । येऽग्न्य।द यः प्रकाशकाः प्रसिद्धा; ते वरदन, 
न प्रकार्ात्मनः स्वशूपस्य प्रकादन्ाः। न पकाद्वा इत्यथः कथमित्याह 
धनपेक्षणादिति । यद् घटादीपाप्रेवाऽऽखोकापिक्षा नालाकस्येति ॥ ६५ ॥ 

केन तर्हि ते गृह्यन्तेऽत्त आद ब्रह्मत्वमिति । त्य नर्हिं केन प्रहणम् , 
अत आह अक्षेति। अथाप्िरूपा असुमानसरूपावा धारक्षरव प्रादि. 
केति ॥ ६६ ॥ 

, तस्यास्ति केन श्रहणमनभाह तस्यापिति ! साऽपि ह्यथोपच्याऽबु 

२८ ए९। 
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नन्वात्मा भ्राहक्षो ग्राह्यो मवताऽभ्युपगम्धते ॥६७॥ 
कथकिद्धभरूपेण भिन्नत्वात् पत्ययस्थ तत् । 
भाहकश्व भवेस ग्राह द्रत्यादि चात्मनः ॥६८॥ 
यस्तु नाऽत्यन्त मदोऽच्र क बाऽख्ाविष्यते मया | 
प्रत्यासत्ति निभि लु प्यगास्सप्रयक्तित्ता(१) ॥६९॥ 
अस्घत्थयोगखम्मिन्ना ज्ञानस्यैव तु कतरि । 
भवन्ती तच्च संवित्तियुस्येता ऽप्याल्मकतैका ॥७०॥ 

पानेन वा गृष्छते, यथा वक्ष्यति भननाऽ्न्यथा ह्यथ खद्भाव' इति । माभ्यः 
कारोऽपि “हाते त्वनुमानादवगच्छदी?(र)ोति । चोदयति नन्विति। 
कतृकमेस्खं भवता.ऽप्यकस्याऽभ्युणगन त्विति ॥ ६७ ॥ 

पारेष्रति क्थविदिति । काननस्य केयान्न कथाचद्धदाअस्ति तव, मम 

त स्वस्पेणेकोऽप्यात्मा धमेस्येण कथाचिद्धिक्लः, तदस्य क्षानरूपेण 
प्राहकत्वं इन्यादि रूपेण प्राह्यत्वमिति न प्राह्यप्राहकयोरकर्वामे ति ॥६८॥ 

नन्वेवमष्यल्यन्तमभेदो ब्ाह्यप्राहकयोन स्वद्िरूपस्येकत्वादत 

आह् यत्विति । न कचिद्प्यस्यन्तभदोऽस्ति, सवन्न प्रमयत्वाद्यसदा 

दिति । यद्यत्रापि प्राह्यप्राहकयोभेदः, कथ तद्योत्मवादे भाष्यकारेण 
^प्रस्थगालमनि चत (२)द्वती"ति भत्यगाचुत्तित्वमहम्प्रस्ययस्याक्तम् 
अत शाह् प्रव्याप्रक्तीति । म 1ह् क्षानमान्र भाक, कन्तु तद्धश्षएा चमा, 

ल पवाहबुद्या दभ्यादिरूपेण यृद्यते न द्रव्यादिमात्रम् । तनोपाधिमेदे- 
ऽप्युर्पाहदस्य कन्तः कमणश्चं प्रत्यासच्स्कत्वाद् युक्तं भ्रतय्गात्मच्च 

न्तित्व, भेदश्च कियनरप्यास्ति न ख चात्मनेकत्वमिति ॥ ६९ ॥ 
यद्यपि सवौस्थनेकय तथापि न दोष ईस्याह अस्मलस्रयोयेति । अस्म. 

तपयोगसभिन्नाऽहमिति संवित् स्वयमात्मकतैकाऽपि सती क्ानक्तयौ. 
त्मन्येव भवतीति (४) तञ युञ्यते प्रतिभाषबरदस्मदथं पव दि श्नाता 
तत्र प्रतिभासते न्य इत ॥ ७०॥ 
र भी अअ षमः 

( १ ) 9वृक्तितेति पा" । 
( २ ) उत्प्मानैवासौ ( बुद्धिः ) ज्ञायते ज्ञापयति चाथोन्तरं प्रदीपवदिति यु. 

च्यते, तन । नह्यक्तातेऽ्य कथित् बुद्धियुपलभते । क्ञतत तवसुमानादवगच्छति । ( शा, भा, 
१.१.५ र् . ख ) । 

( ३ ) नैतदेवम् । अन्येदुदे्ेऽपरेदुरहमिदमदन्चंमिति भवति प्रस्ययः । प्रस्ययात्भनि 
चैतद् मवति न परत्र (शा. मा. १.१.५)। (४) मरली प्रदुञयते ही पठः, 

| 
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न चाऽ करगज्ञानम्राह्काऽ५ऽकारवेदनस् । 
ग्राद्यत्वं येन बुद्धेः स्थाद्भिद्नत्वेऽपि एूषेरत् ॥७३॥ 

न्थरूपाऽपि संवि त्तिथद्यन्याश्षयेष्यते । 
ज्ञानाकाराऽपि संशित; कस्माक्षाऽयेस्थ({)करुप्यते७२ 
अनभिन्नत्व थद चेष्टं म्राद्य्राहकवस्तुनोः | 
तदाऽन्यतर सं वित्तो द्याकारं अहणं भवेद् ॥ ७६ ॥ 
यदातु ग्राह्यमाकारं नीलादि परतिपद्यते । 
न तद ग्राह क1ऽ5ऽकारा संविस्तिरंरयते कचित् ॥७२॥ 
तस्मादसिन्नता रत् स्यात् तस्याऽष्थनुमवो भवेत् | 
ग्राह्यो वा नाभ्नुभूध्त ग्राहकाऽनवुभ्रूततियल् ॥७५॥ 

ज्ञानस्य तु नाडवमाखोऽस्तीत्थाह न चति । ज्ञानं हि कर्ण, क्रिया, 
कतोवाटन ख नीलमिस्यत्र चयाणामन्यतममपि प्रकाश्चत, ग्रह्यरूप, 
स्य नीलमान्नस्य वेदनात् । अतो न पवेवद्ातधद् ज्ञानस्य प्राह्यत्वम् । 
श्लानद्राब्देन च क्रिवारूपभुच्यत इति ॥ ७१ ॥ 

यदि तु प्रह्यमान्राऽवमासाऽपि संविन्तिक्वानगोचरेत्युच्यतं ततां 
यथेष्टकल्पनायां ज्ञानाभासराऽप्ययेगोचरा शक्या कड्पयितुमित्याहं 
अन्येति । ह त ॥ वि 

यदा च प्राह्यमा्नमेव भास्तेन क्रियाकतोवषा, तकाये सवेवि- 
स्तिषु ्ितयप्रतिभासमाहुस्ते निरस्ताः । यस्तु नीरम् जानामीति भर 
तिभासः ल नाले श्ञाते पञ्चाद। मानिकः, न © नीखवित्तिर्षर्षविर्धेति 
वि्चमितव्यम् । पवं च सहोपरस्भस्येवाऽभावाततन्नियमो दुखुपपा- 
द् इति 'सलदोषरूम्भनियम।दमेदो नीरखुतद्धिथोरित्थेतद्पि परोक्त 
निरस्तम् । तस्माद्धश्नमेव ब्रह्य प्राह कादिति ॥ ७२ ॥ 

इतश्चैवमित्याह असि्रत्रमिति ॥ ७३ ॥ 
न त्वतेदस्तीति भ्यतिरेकेण दशंयन् प्राह्यल्तवित्तो तावद्भाहकसं. 

विन्तिनास्तीत्याह यदा लिति ॥ ७४ ॥ 
प्राहकाद भिन्नत्वे च ब्राह्मस्य तदनुभववेखायां प्राहकोऽप्यनुभूयेत, 

तद्टदव वा प्राद्याऽपि नाद्खुभूयेक न द्यक्रस्य युगपद्भहणमग्रहणं च स 
स्भवततीत्याह तस्मादिति ॥ ७५ ॥ 

( १ ) भर्थेषविति पा, । 
नि 09 प कभ = 
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ग्राहकभथहणेऽप्येवं प्राह्यसंयेदनं वेतु । 
शुद्धमेव निराकारं माहकं खंवि(१ दस्ति हि ॥७६॥ 

ग्राद्यादक्षिद्चताया च सा संवित्तिनं युज्यते । 
ग्राहका चान शृत तद! द्ाऽननुभतिवत् ॥७७॥ 
यथावद् ग्राश्चसंचिन्त। याह थह णेऽपि वा । 

अ हयग्राक सं वन्तिनांस्त्येष स्थाद् द्वयोरपि ॥ ७८॥ 
ख बहिर्दैशसंवद्ध इत्थनेन निरूप्यते । 

® 6 क 

ग्राद्याऽऽकारस्य क्षंविच्तिग्रारक्राऽचु मबादते ॥ ७९॥ 
परं प्रति तु(र) साध्यत्वादथस्याऽ5कारसिडये । 
याहदं$न सम्बन्धो न हेतुत्वाय कर्पते ॥ ८० ॥ 
तस्थ्ाइदहिरितीहदं निष्ट ग्राहकांरात्तः। 
सं वेद्य नीखर्पाता। दि(र) प्रत्यक्चादेरदाहत ॥८१॥ 

(यकरणरीिगिगपि 

. एवे भ्राहकसंकषित्तावपि ्राह्यलतधि्तिः न्यान्न तु तथाव्यस्तीत्याह 
प्राहकेति ॥ ७६ ॥ 

ग्राह्यादभिन्नर्े = तद्रहिता सविस्तिने स्यात्, भ्रह्यमपि संवेद्यत 
तद्धदेव वा प्राहकोऽपि न सवेदयेतेःयाह म्रह्यादिति ॥ ७७ ॥ 

पव भरत्येकमेकाच्हणे परस्याग्य्रहणमापाद्य योरपि समाहत्य 
दश्चयचि यथतति ॥ ७८ ॥ 

उकेऽथं भाष्य (४)योजयति स बदिर्दैशेति ॥ ७९ ॥ । 
कोचिरवथांकाश्वे नारदेषेरिरदेश्चक्तस्बस्धित्द देपुखच्यत इति 

भ्याचक्षते, बिद शासम्बद्ध। ह्याकारः कथमान्तरस्य ज्ञानस्य स्पादिति। 
तश्च न युक्तमित्याह पर अतीति । न बहिर्दैशास्तर्सम्बन्धा दा परस्य 
लिद्धः कथमसौ हेतुरिति ॥ ८० ॥ 

तस्मात्पृर्वाक्त एव भाभ्यां इत्याह तस्मादिति । बहिरित्यन्न भाष्ये 
दव मिष्येवमिर्देकारेण आाहकान्निष्छृष्टमेव प्रत्यक्चादेः अ्रमाणस्य प्राष्य 
नीटपीताघ्यदाष्वम् । अयञ्ख माष्या्थेः। स पव हि नीखाद्ाकासे 
बदिदैशसम्बद्धो भ्राहकाश्चिष्ृष्टः प्रतीयते न बुद्धिरिति ॥ ८२ ॥ 

जयेन 

( १ ) संविदन्ति हि इति पा. । (२) नेति पा.। (३) नीकभित्यादीति पा. । 
(४ ) निराकारा घु नो बुद्धिः । आकारवन्बह्योऽथः । घ दि बहिदैशसम्बद्धः 

्रत्यक्षमुपलभ्यते । ( चछा, भा. १, १,५द््. वा. खं.) । 
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न पूवं ज्ञायत वुदधिरित्यच्रैतद दिष्थते । 
ग्राहकस्यैव संयि्तिलक्ष्यते गहणे कचिद् ॥८२॥ 
न स्मरामि मया कोऽपि युहोतोऽथेस्वदेति हि । 
स्मरन्ति याहकोत्पादमाद्यरूपष थ बाजत ॥८३॥ 
तस्पादाभिन्नतायां च याद्येऽपि स्न्रभं मयेव । 
ग्राहकस्टतिनि मासाद् धल्ाप्येसैव शृद्यने ॥८२॥ 
तदृत्यन्ताऽविनामावाजे्वाऽऽक्रारं हि जायते । 
अन्वयन्यतिरेकाम्, सिद्धेवं नसिन्नवा तयोः ॥८५॥ 
ग्राह्यं शो माहकांशेन गद्यते रकः पुनः । 
गुश्येतेति न वक्तव्यं ग्राहकान्तर जनात् ॥ ८६ ॥ 
ग्र[द्यांशोन।ऽप्यच्च कत्वान्न तस्थ हणं मवेत् । 

प्राह्मनिघुक्तस्य ग्राहकस्य संवित्तिः ““खत्य, पूव बुद्धिरर्पद्यते न 
तु पृ ज्ञायते, भवति हि कदाचिदतत् यञ्ज्ञातोऽप्यर्थः सन्न ज्ञात 
इति उच्यत” इत्यत भाष्ये वक्ष्यत इत्याह न पूवैनिति ॥ ८२ ॥ 

क छक्ष्यतेऽत आह न स्मरामीति । ज्ञातो मखा बक्लस्तेऽस्मिन् देसे 
कोऽपि पुरषः सभ्भरति विस्म्तवानस्मीति पृवे्र(१।ग्रघ्ये देरदेत्ते स्रु 
ताचग्रतिभासमानेऽपि वद्धोचरं ज्ञान प्रतिमाक्चत इति ॥ ८३॥ । 

प्राहकादाभेन्नत्ते च प्राद्यस्य सन्नपि स्मरण स्या्ेत्थाह् तस्मादिति । 
न तु भवतीत्याह प्राहकेति । पपेव ्राहक(रस्भतिरेल द्यते त्राहक- 
स्येव स्मरत निमासादिति ॥ ८४ ॥ 

तेन प्राहकेण प्राह्यस्वात्यन्ताऽविनामावान स्मरणमेकाकारं जा- 
येतेत्याह् तदत्यन्तेति । तदृवमेकस्य प्रद णान्वयेऽप्यत्यस्य व्यतिरेकाद् 
सिद्ध सिन्नत्वामिति उपलखद्टरति भन्वयेति ॥ ८५ ॥ 

चोदयति प्राह्याश् इति । यदुक्तमेकस्य ब्रहणे परस्यापि अहणं स्या. 

दिति, तदयुक्तम्, प्राह्यांसो हि ब्राहकांशचेन ग्यते, प्राहकस्य तुन 

ग्राहकान्तरमस्तीति कथ गृह्येतेति ॥ ८६ ॥ 
प्राद्यांशचेन तस्य प्रहणभित्ति चन्न, तस्य प्राह्यस्वप्रावस्य ्राहक- 

श्रत्यभावादित्याह भ्राह्यारेनेति । तस्य च ्राहकस्वे व्रादकमात्ररूपत्वाज्. 

(१) ̂ पूषेत्राऽभार्ये इति "पूवेह्वानन्रा्ये” ईति च पा, । (२) महकस्कस्पृतिरिति परा. । 



१२ न्यायरन्राकराष्यन्यारूया सहिते छोकबािके । 

भभ > क क ग्राहकत्वेन चतस्य हीपेतेव द्विपला ॥ ८७ ॥ 
ग्राहके गृद्यभाणेः च म्राद्यनाच्रप्रसञ्जनम् । 
न स्थादाकार एकञदितरस्यापि नास्तिता ॥८८॥ 

[प ॥५ 
उद्धषाऽभिथव।भ्यां च प्राद्ाऽ्याद्यःयद् दानम् । 
यथा द्यियसादीनां शूपमान्नोपलटस्मनम् ॥ ८२ ॥ 
दिवा चाऽ्पनेः समीपस्थेः स्पशे एवो परभ्यते । 

४ कत गन्धवक्द्रन्यच्रत्तो च गन्घस्येवोपलम्मनम् ॥९० ॥ 
4 ॐ ¢ [किप 

न युणान्तरसं विस्ियेधाऽन्नामि मदात्तथा | 
4/8 

नाऽऽ कारान्तरसवित्तिप्रादह्यभ्राहकवुद्धिषु ॥ ९१॥ 
ग्राद्यादनन्यभूतोऽपि कथिक्नैवो परुभ्यत । 
नित्यानित्याद्यो चमा; चब्दादिम्रहणे यथा ॥९२॥ 
अभेदं बाभ्युपेश्यायं प्रसङ्खो यदि गीयते । 
एकस्मिन् गद्यमाणेऽशे न युद्येतापरः कथम् ॥९३॥ 

श्ानस्य देरूष्यद्दानिरिस्याहइ माहकत्वेनेति ॥ ८७ ॥ 
पव अ्राहकस्यापि प्राह्यन्वे प्राद्यमाज्नतया देरूष्यहानिरेवेत्याह 

माहकदति । भवतु तद्यँक (१)प्यभेवेति चेत्, तत्राह न स्यादिति । ग्राह्य. 
भाहकयोरितरेतरापेक्षत्वादन्यततरागावेऽन्यतरद्पि न स्यात्, ततश्च 
निःस्व भावकत्वाज्क्ञानस्येवा.ऽगाचः स्वादिति ॥ <८ ॥ 

उद्भव।भिभववरोन चोपपन्नमेकस्य ्रहणमितरस्य चाग्रहणं, तथा 
लोके द श॑नादिद्याह उद्धवेति । क दष्टमित्थाह यथेति । प्रभारूपस्पश्चयोर्हि 
व्यवस्थितं रात्रिन्दिवसुपरम्भनम् । उद्ाहरणान्तरमाद् गन्धवदित्यमि 

\ भवा दन्तेन । प्रेते योजयति तथेति ॥ ८२ ॥ ९१ ॥ 
नच रूपादाना मदादुद्धवामिभचौ युक्तो, आष्यभादकयोः कथमतं 

भह प्राह्यादिति । न इहि सपादिवन्जिर्य्स्वाकछीना घाभमणो मेदः, मथ वच 
तदृभ्रहणऽप्यभ्रहणमिति ॥ &> ॥ 

किञ्चाऽमेद स्याऽभ्युपगमेनेदं प्रसङ्गापाद्ानम् , अभेदे च क्त्ये. 
कस्मिच गरद्यमणणेऽपयोऽपि गरद्यतपव, कथमग्रह णसुच्यत्त शत्या अ. 
भेद्मिति ॥ ९,३ ¢ 

[9 = 2, [कि 1 त 8 1 ~~~ माननेन 

( १) तस्त.+ -निदि इति पा. 1 
ण्न 
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तस्मात् स्याद्यदा योग्यं स्मैव ग्रहणं तदा । 
कथं च त्वदुवन्यस्त श्ात्तय भावान्न शृद्यले ॥९४॥ 
कुःलोऽयमेक वस्तुष्टे कोग्कायोऽयत्यसरस्फः | 
ठ्वाभिभ वातव्यं कथं चेखछल्य सल्वि्सं ॥९५॥ 
एकांद्ानयिमभवे च स्यादित्तरासिभकशोऽपि ते, 
तथा तस्याभमिभुतत्वाद् ग्राह्यत्वं न च युल्यन ॥९६॥ 
अयोग्यता विकल्प्येवं इद्ान्ता येऽच्र क्तैलतिताः । 
रूपादि मेदत्तन्न स्य 'दुद्धवाऽचिमखद्यःपे ॥ ९७ ॥ 
यदाप्येकान्तता मेदो खादने परस्परम् । 
तदापि द्रव्यरूपस्य फारेमारुस्लथा स्था \९२८॥ 
'असिन्नस्वेऽपि न ग्राद्यसिवि सवाऽन्नीद्धवान् । 
कृतकत्वादि धमाणां धीभेदेऽनन्थला (१)्षथपर ॥ ९९॥ 

पूवेमपरस्याग्रहणसुपपादितं, तदुपसरंहरति तस्मदिति । यदु भतं 

यस्य वा प्रादकसद्भावस्तयोग्यम् , हतरद योग्यापेतति । यदपि समुच्चि. 
त्योक्तम् , पकस्य ग्रहणाग्रहणे धा द्योश्पि तथा स्यादिति, तदापि 
चाक्तथमावादेव न पअसज्यत इत्याह द्वयमिति ॥ &४ ॥ 

परिहरति कुत इति । न द्योफस्य युगपद्योग्यायोग्यत्वसमुद्धवकाभिभ- 
वात्मकस्वं वा सम्भवति, धिरुदय प्रोऽभ्यास्न सद्।पत्तरिभि ॥ ९५ ॥ 

पवञ्चेकासिभवे परस्या ऽप्यभिभवाद्श्रहण स्थादित्छाह् एका. 
केति ॥ २.६ ॥ 

पवमयोग्यताऽपि बिकद्पनीया स्यात् यदेकस्यैव तद्ा (रोनस 
म्मर्षति अभेदात्, अयोग्यत्वे न कञ्िद् ग्रद्येतेत्याह भयेग्यतति । रूपा 
दीनां त॒ मेदादुपपन्नेवोद्धवाभिमवव्यवस्येत्याह् दन्ता ईति ॥ ९७ ॥ 

कथं चूना रूपादीनां दूव्यादेकस्मादभिन्नानां मिथो भदोऽत भाद 
यद् षति । यद्यपि दव्यस्येकत्वाचद भिन्नानां रूपादानामपि तेनास्मने. 
करवाल्िकान्तभेद्> तथाप्यस्त्येव स्वङ्यत्तो भेद्ः, दव्यमपि तत्तदूपादि- 
परिणाममेदेन भिनक्नमेषेति ॥ ९८॥ 

( १ ) खनन्यथेति पा,। (२) स नेति पा, । 



२९५४ त्यायरताकरारुयव्याख्यासष्टिते श्ोकवािके । 

न शछन्यस्प्रत्यगाद्स्ि मिन्नाव् ग्राह्यस्य भदकम्'! | 
न चथसससेव दस्य देद्ातो सूतिलोऽपि वा ॥१००। 

$ (8 

कारणानां हि सम्बन्धः कायः कल कत्तोच्यते । 
'वि.सागोेऽक्ययानां च मवेत् कचिद्ानेत्थता ॥१०१॥ 
वुच्यादेरास्सरूपादिस्थाने नारित्वसुच्यते । 
ह क् 9, [ 

नित्यत्वं सवंदा सत्ता वस्तुत्वं सेव कीस्यते ॥१०२॥ 
परमाणज्ञानसम्बन्धः प्रमेयज्ञेय लोच्यते । 

क | ०५ १९ [क 

सषेन्न चाच सिन्नत्वमास्त केनाचद्ात्मना।॥२०३॥ 
(स ॐ क क = ®= (द 

तस्धथाचयथत शखू्णददश्सदादामयाकचना। 

बद्ध भेदेन भेदोऽस्ति तथेवाऽच्र प्रतीयताम् ॥१०२॥ 
~ षेः [ 

अत्यन्लसिन्नता ऽस्मामिनेव कस्यनिदिष्यते । 

यच्च शाब्दादिग्रहणे लद शिल्नानाग्रपि त्ित्यत्वादीनापग्रहन्मित्युक्त, 
त्न्ुभाष्य परिहरति अभिनत्वेऽति ्षाद्धन । तेषामप्यस्त्येवे मेद्, 
लुद्धिमेदात् , न हि बुद्धिमेदादन्यदस्ति मेदे भ्रमाणमिति । नन्वसति देश- 
सेदे परिमाणसेदे वा कथं भेदोऽन याह नचेति । न हि मुतिदेशमेद- 

निबन्धन प्व भेद शत्येाभियन्ताऽस्ति तदभावेऽपि परमाणबलादुषप- 
रिति ॥ ९.२ ॥ १०० ॥ 

कीद्टश पुनः शब्दादिव्यत्तिरिक्तं कृतफत्वादौनां रूप यद्बुद्धिभेदा - 
द्विक्नमिस्युच्यते, तद् शंय ति कारणानामिति । नाशिस्वातमकमनित्यत्वं सा. 
वयवानामवयवविभ्छेषात्मकं तदुपरुश्चितः प्रश्वसाभाव इव्यर्थः । निर- 
वयवानां तु बुद्ध्यादीनां घर्मिणः स्वरूपमान्रेणावस्थान बुद्धिविस्ह. 
स्तत्पष्वसाम।च इति याचत् । तदाह विभाग इति । नित्यत्वं दक्ञयति 
नित्यत्वीमीत । उत्पत्तिविनाशर हितत्वे सति सर्वं सवेद्। सस्व, न पुनः 
सवंकालसबन्धः, कटस्य तदभावप्रसङ्घादिति । वस्तुत्वं दर्शयति 
वस्तुस्वमिति । सेवेति । ख्वैदेति विशेषणरषहिता स्त्तेत्यर्थः ॥ १०१।॥१०२ ॥ 

प्रमेयत्तं ज्ञेयत्व च दश्यत प्रमणिति । ज्ञेयस्वाऽवान्तरलामान्यं प्रमे. 

यत्वमिति । सर्वेषु च छतकत्वारिष्व रित कनाचिदास्मना शब्दादिभ्यो 
मेद शव्याह सर्वत्रेति ॥ १०३ ॥ 

उपसरह्रति तस्मादिति ॥ १५४ ॥ 
नन्वेवमध्यन्तमेदामावाद्मेदाऽप्यस्तीति भमिजश्बेऽपि किद्धसु- 
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सवं हि वस्तुरूपेण मिद्यते न परस्परम ॥ १०९ ॥ 
सवे च कुनकत्वादि क्रियाहत्व्ाद्यपेश्चणा । 
गद्यते तद सविनाङ्मङम्यि न गृद्यने ॥ १०द॥ 

ज्ञाने नवविधो मदो नापेक्नाऽन्थच्च षिद्यने। 
परस्परेण चाप्चा स्याच्चेत्, स्निहिनश्च सः॥१०७॥ 
नलु मराहकभित्येच य्रद्यनभित्यपिता मतिः । 
नालादिग्रहणे नाऽस्तीत्यपेश्चा कथसुच्यते ॥१०८॥ 
मा भूदेव लथाप्यन्न द्याकारं यह मवत् । 
एव हया(१)ग्रद्यमाण वाज्ञानेद्यक्रारता कथम्।॥१०९॥ 

इवाहिकमत आह अत्यन्तेति । क थपित्याह सवं हेति । तेन कथंचिद्धे- 

दवतोरेव सवेन्राद्धवाऽभिभदव्यवस्थानरप्राति ॥ ९०५ ॥ 
किं पुनः कारण शाब्दाऽभिन्नस्यापि ऊतकत्वादेः, यतस्तवुग्रहणे' 

इप्यश्रहणमत आह सवै चेति ॥ १०६ ॥ 

ज्ञाने तु प्राह्यप्राहकयोः कथंचिदपि भदो नास्ति, न चाऽपेक्षणीय कि. 
चिदतोऽवदयमकश्रहण परस्यापि तत्स्यादित्यषह ज्ञाने इति । शङ्कते 
परस्परेणेति । श्राय हि प्राहकाऽपेक्ष, तश्च ग्राह्याऽपक्षामेहि । परिहरति 
सर्निहित इति ॥ १५७ ॥ 

चोद यति नन्विति । यदुक्तं सनिहितइनि, तदयुक्तं, बुद्धिस्थितिहदि 
सनिधान, न च नीखादिग्रहणे प्राहकमिति ्राह्यामति वा बुद्धिरास्ति, 
अतः कथ तयोः सनिधानम् 'जचक्षा कथ्छैतुखयते' ६ति अपेक्षाऽङ्गीकर- 
णमयुक्त, तदङ्गीकरणे च परिदाराऽसमव इत्यर्थः ॥ १०८ ॥ 

परिहरति म। भूदिति । यद्यपि प्रायं प्राह कमिति चा न शरृ्यते तथा 
पि तावत्स्वरूपेण भाद्यं युहीतं, तावना चापक्चषणीयलखमादितसेऽपि 
ग्रहीतव्यः, तथा ध्राहकेऽपि यदीते तद्धाभादप्रह्योऽपि ब्रहीतभ्य इति । 
किञ्च, यदि ब्राह्यं भ्राहकमिति च न गृह्यते; ततोऽस्य धाकारत्वे 
कि प्रमाणम्, न तु ज्ञानान्तरं, तस्यापि स्वांश्चपयवसनाद्ित्याह 
एवाभिति ॥ १०९ ॥ 

(१) एवश्वेति पा० । 

२९ शरोऽ 
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उत्तरोत्तरावज्ञानाविरवाश्या प्रकरूप्यते । 
्रादकाकारमव्रत्तिःस्मरणाच्चाऽऽनुणानिकी ॥११०॥ 
(एकाकारं किर ज्ञानं प्रथपे यदि करप्यने। 
ततस्ताद्षयाऽष्यन्या तद्रूतैत्र मनिभवेत् ॥ १११ ॥ 
घट धेज्ञाननञज्ञानावेकोषोऽलो न सिध्यति | 
ग्रारकाऽऽकारसविन्नो त्वाक्ारथचयो मवेत् ॥२११२॥ 
जायते(१)पृवेविज्ञानं द्याक्रारं यत्र तत्पुनः | 

पवमेक्षग्रहणेऽपरस्यापि भ्रहणप्रसङ्खे (२) अहिते परः पुनराह, अ 
सत्येव स। धकारा सवित्तिः, उत्पद्यमानमव)ह ज्ञान ब्राह्याश्इकारण घ 
टादिनाग्माहकाकारेणच ज्ञानङषेण प्रकाशन, उत्तरातरज्ञानावदाष)दुः 
तरकलठि चोमयत्र स्मुनिददानात्म्वय प्रकाशस्नस्याऽ$तुमायते। तथाऽहुः- 

घरटावक्ञाननञ्ज्ञानविशप्रास द्विरूपकता। 

स्मुतरुतरकारे च न ह्यामनावत्तिभाविना ॥ इति । 
तद् दूर्बायतुमुपन्पस्यनि उत्तरोत्तरेति ॥ ११० ॥ 
'उत्तरात्तरावक्ञानावशष्मः दित्यनद्वित्रुणाति एकाऽषकारपिति सादन । 

यदि घटज्ञान धराच्रष्रय कवल विषयइइकार स्यात्तनस्नस्य घराकारः 
त्वान्ताद्वषयपपि द्धिनीयश्चान केवलाक्रषयाक्रार धराक्ासव्र स्यात्, 
एव तृतोवददिकप्पीनि नासरत्तरविक्लतविशरः स्यात्, पव केष 
म्राहुकाक्रारत्वेऽप सवषां साविन्मात्ररूपत्वादृविगेष एति । यदातु 
प्रथमन्ञान ब्राह्यग्राहकोभयरूप, तद्ाऽइकारप्रचयात् सिध्यति विष 
इत्यह प्राहकेति ॥ ११९ ॥ ११२ ॥ 

प्रचयमेव ददोयति (३)जायतङति भिन्नता ऽन्तेन । प्रथमसरय हिते. 
षयाकारेण ब्राहकाकारेण च द्याकारत्त नद्विषरयं द्विनीयं तद्धिषशवाभ्या. 
माकारास्यामास्मायन च ब्राहक्राकारण 5१कारं मवति । पवमक।€ 

१ क शि) [रि त पि , त "णी वि ति वि शा | 

( १ ) ज्ञायते इति पा. । 

( ९) एवमेक्प्रहेण परस्याणि प्रहेणप्रसेग आपादिनः। पर" पुनराह-उन्तरोत्तरेति । 
अश्त्यव सा दयाक्रारम वित्तिः । उत्पयम्मनमव हि ज्ञान अ्रह्याक्ररेण धर्टादना प्राह मकरेण 
च क्षार पण प्रकाशते । उक्तरातःज्ञानविशषषटुत्तरक ठ चाभथत्र स्मतिदशनदेवे प्रकाशस्त- 

स्यानुभीयते । यथाहु ~बटावज्ञानतञ्ञनावश्ेषाद् बुदधिल्पत।। स्मृतर्तरकाङ च न द्यसा. 
वृबिभावितेति ॥ इति पाढन्तरम् । ( ३ ) ज्ञायत इति प° । 
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तस्याऽऽत्मीयञ्च पूरौ च विषयस्थावुषष्टनौ ॥११३॥ 
परेऽबाकःरच्रडयेवं पूरभ्यो भिन्नता, तथ।। 
ग्राह्य बत्स्मर णात्पश्चात्क्षवित्तो ग्राहकः पुरा ॥१९१५॥ 
न तावदेवमाकारान् पदवामः प्रचयारिकतान् | 
विषश्रस्यपदेश्।च्च ननं ज्ञननिहूपणम् ॥ ११५ ॥ 
तस्मा उज्ञ(नात्ननकत्वे म्रह्यनदनिवन्धनः। 

सर्वित्ति नद्; किद्धाऽत्र किम।क(रान्नरेणनः॥११६॥ 
निराकारत्वसास्थेऽपि यथाऽऽ कारवतां श्रवम् | 
भद्; स्वा न।विकस्तद्गञज्ञानानां दिन सिष्यति।११७) 

ऽफारभ्रचयादुतचरोत्तरेषां पूरुभ्यो ।नन्नना लष्यतीति । (स्मरणा 
चाऽऽ तमानः स्वनद्धिन्गोति तयेति । क्चातो घट इति सहेव ज्ञानिना 
भ्य स्मरते, न च्गर्दातस्य स्मस्ण स्मवति, अता च्ञानमपि 

गरहीततमिति ॥ ११३ ५ ११५ ॥ 
परिदरान न त।वदिति । केवलभ्राहकाकारं सदिन्धात्ररूपनरेव सच, 

नतु तत द्विरवाकसप्रचयोऽस्ति। विषवाकारस्तु घटाद्बाह्य पव 
क्नस्थ विषया मवति, नत्व न्चानस्याक्रार इनि । कर्यं तर्हि नीला. 
द्ाकार ज्ञ नमिति उपदशः, अन अह विषमेति । नीखाक।र, नाकदिष्रय 
मित्यथेः । विषयविरोषस्य उपपदे शमन्वरण ज्ञानस्य स्वगतो वर्षो 
निरूपयितु व्यपदेष्टु चाशाक्रथ इति विध्रयद्धारण बवपदिभ्यतडइति॥१९५॥ 

नन्वेव ल वन५।असूपत्वाजञ्ञनान। न भदः सिद्दन अह तस्मा- 
दिति । यस्मादेव वषयष्ेन न ज्ञाननरूपन तस्मात् ज्ञानरूपगेकत्वेऽपि 
विषयभेदप्रमाणक पल ज्ञानमेदः, न ध्यति ज्ञानमेद् ज्ञयमद्ः सम्म 
वतीति ॥ ११६ ॥ 

नु विद्यमानो मेदो प्राह्मभेदाल्यतीयते, निराक्रारयाणां तु सविं 
कथ मेद्ाऽत आह निराकारत्ति । साक्राराणायेव कुतो मेदः संभ- 
वतोनि १ नयु स्वभावात्कारणमदाद्ति चत् , तुन्योऽय निराकार'णा. 
मपीति ।कं नाखाद्याकारकटग्नया ? तनश्च यदुक्तं (मवनस्त्व्धं कड्प. 
यिस्द। भवेदति "न {ह सवरत्तिसच्येव तद्धदना युक्तति वस्परिहु- 
मेते) ॥ ११७ ॥ 

( १ ) "तर रित्य" त्थाश्रमभ्रनवसम्बद्धः क्र चत्पाड । 
म्यो ् 

न-पा 
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१२८ न्यायरनाकराख्यव्याख्यासदहिते शोक वातिकं 

स्नैरुत्तरकालं चेत्येतन्मिथ्यैद गीयत । 

तदेव द्यस्य सकिस्िरथापत््यापजायते ॥ ११५८ ॥ 
गुह्ीत मव यच्चोक्तं तद मेदाद्) न तद् , यतः। 

नाऽभ्नानमिवोकप्वर सेर्स्यं निनरित्तमनुयुज्यसे ॥१९९॥ 
ग्राद्य्राहकते वाऽस्य केनचिन्नोपलभ्यते। 
प्रत्यक्चज्ञानपक्षे च, नेषा स्पादलुमानिकी ॥१२०॥ 
एकाऽऽकार च विज्ञाने यद्यन्थोऽप्यन्न कल्प्यत । 

सहस्रा ऽऽक्ारतेकस्य कस्मान्न परिकल्प्यत ॥१२९॥ 

ग्राह्यम्राहकथो मंदो नन्वश्त्येव परस्परम् । 
सिद्धो नःपकत्त एवं स्याद्, न ज्ञानत्वाद् भेदतः *२२॥ 

"स्मुतेखुत्तरका ठ, [मध्येचत् पारहरति स्मृतेरिति । यलिद्धेयं स्दति- 
रिति । कथं तर्हि ज्ञातो घर इति ज्ञानपरामर्शोऽत आह तदेवेति । यथा 
चा ऽथोपस्या ज्ञानकल्पनं तथा वक्ष्याम इति ॥ ११८ ॥ 

यस्वमेदाढकश्रहणेऽपरम्पि गृह्ोतमेवेव्युक, तद् भाषते गृतनितव्य- - 
भेदादन्तन । निराकरोति न तदिति । कारणम।ह यतो नाइस्माभिरिति । यदि 
हयक स्मिन् ग्दीते किमन्यद्पि शृदीतमिति वाष््प्र्चतिः समवतीद- 
तव्स्मासिभेव।न्पृच्छयत तत एव बुयास्सं मस्येषा वाकूप्र््तारिति, 
न त्ववमस्मराभ पृच्छयतदइनि ॥ ११९ ॥ श् 

कि तदहि भवनाच्यतऽन अह प्रह्यति । प्राद्यश्राहकयोरन्यतरप्रहण र 
न्यतर्न गृह्यत, तञ्चिकत्वेऽचुपपन्न, तस्माद् भिन्नमेव ब्रह्य प्राहकादि- 
तीदमस्मामिख्ख्यतदति । यच्चाऽऽकारप्रचयादुत्तरकाटस्श्रतश्च प्राक 
स्यापि लवौीत्तरस्तीस्वनुमी धतशहस्युक्त) तत्राह प्रखक्षोत ॥ १२० ॥ 

तदव प्रह्यमाजाऽ्वभमासे विज्ञान ये द्वनयस्य्रितयस्यव। मास 
नमेकदेशिनः सोगताश्च कदपयन्ति ते सदटस्रा(९)कासऽवमासमेष क. 
हेपययुरित्याह एकाकार ॥ १२९१ ॥ 

चादयति श्रयति । एकस्थापि ज्ञानस्य प्राह्म्राहकांशो सिन्नवेवेति 
गुक्तमेकम्रहणे परस्याऽध्रंह णमिति । स्सिद्धान्तवाय्ाह सिदधदति। परः 
पुनराह नेति । कारणमाह ज्ञानस्वादिति । प्कस्यैव कानस्योमावप्यशौ तावे. 
शात्मना भिन्ञावपि जानरूपेणाऽयिन्नाविति न युष्मत्पक्षलिदैरिति॥१२२॥ 

( १) श्वहस्ताक्छराबभासमेवेति पा०। 
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मिन्नाऽयिन्नल्व मेकस्थ कुनोऽत्र वारिक्र ल्पितम् । 
त्वया सांखयमनेनेवसुकत्वा बुद्धस्य शासनम् ॥१२३॥ 
एक चद् ग्राहकं ग्र॑द्यं कुतो त्मिन्नत्ववागियम् | 
भिन्नं चत्कथसुष्येत तस्थकत्व पुनस्त्वधा ॥ ५२४॥ 
एकज्ञानादइनन्यत्वाद् प्राद्यग्राहकगोभिथः । 
एकत्वेन नवेञ्ज्ञान ग्राह्यं ग्राह्कमेष का॥ १२५॥ 
तच्च चान्यतरापायं दविलीयापायत्तः पुनः । 
ज्ञानस्यांराद्याक्तरवान्नेःस्वाम)।टथाद् मावता ॥१२६॥ 
भिन्नास्यां बाऽव्यभिन्नत्वाद्धेदो ज्ञानास्सनो भवेत् । 
(१)तस्स्वास्मवत् , ततश्चैव सिद्धं चस्तुद्धयं हि नः।१२७। 
'तयोख यदि संज्ञेयं ज्ञानमित्यस्त्वथाऽपि षा। 
ज्ञानं ज्ञायतहृलयथो घीमाच करणेऽपि वा ॥१२८॥ 
सवेथा वस्तुमदा नः सिः चब्दा यथारूचे | 
प्रवततां न नस्नच्न काचिदिमति पक्ता, ॥*२९ ॥ 

तदेतदभ्युपगतलिद्धान्तीवरोधन दूषयति सिन्नाऽभिन्नत्वमिति ॥ १२३ ॥ 
बुद्धशासनमेव स्मारयति एकमिति । णवं च भवन्मतादेकरूप्यमे- 

व ज्ञानस्याऽऽपादयितु शक्यमिध्याद एकेति ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 
यदा त्वन्यनसयाभावस्तदया ब्राह्यप्राहकयोरिनरेतसपक्षत्वादेकाम।- 

के$परस्याप्यमावान्ञिःस्व माचत्वेन ज्ञानस्याप्यमाब एव स्याहत्याह 
तत्र चेति ॥ १२६ ॥ 

यदि षा भिक्नान्यामश्चाभ्याममेदस्तद्वदव ज्ञानस्यापि भेद इत्याह 
भिन्नाभ्या्मिति बदन्तेन । एवं चाऽत्यन्तमेद्ादु अ्राह्यश्राहकयोः सिद्धं नः 
सलमीहितमिध्याह ततश्वेति ॥ १२७ ॥ 

सिद्धे च वस्तुमदे यद्यमयोश्चानशब्दः परिभाष्येताऽथवा कम. 
धयुत्पस्याऽर्य भावकरणान्यतरभ्युत्पस्या च बुद्धौ ज्ञानरब्दः पयुज्यते 
तदस्तु नाम यथेष्टमित्याद् तयोघ्ेति दयन ॥ १२८ ॥ १२२ ॥ 

~+~~-----------------~ णीं कि 9 111 

( १ ) ̂“तत स्वात्मनः” इति पा. , 



२१० न्यायरनाकराषपव्याख्याश्रटित ाकषािके । 

"अथय सत्यापि निन्नहः ग्राद्यं ज्ञान।न्नरं मवेत् । 
ज्ञानस्वे तस्य का युक्तः" पूत गदि, १) सेष्यते। १२० 
ज्ञानं ज्ञानाभिर्ताद् तुन् उयारनुरुतने। 
व्यालं च सामान्यं स्वधा नऽभ्युपगस्यने॥१३१॥ 
व्थतिरक्र नयोज्ञानान्न(र) ज्ञानात्मकता भवतं | 
तदरूपरदितर> च ज्ञानाऽमवः प्रसञ्यते ॥ १३२॥ 
लाभ्नां च तष्य सम्बन्धे प्रत्येकं र्य निख्ड्य च(३)। 
मेदस।वथवत्वाद्दोषा वशसिक्धारिवत् ॥ २३३ ॥ 
यथा ह तेषां जत्थादौ दोषा द्युकताः परैरभी । 
तभ्रैवेषां प्रसञ्यन्न पमिन्नाऽनिन्नाथसङ्गतो ॥ १३४ ॥ 

वेभाविकास्त्वाद्ुः, सत्यं, प्राहक{द्वन्नमेव ब्राह्यं, तन्त श्ानमेव 
वा ऽतात नायं इत, तदप्यशक्तः युक्त नावादित्याह अयति पादृ्रयेण। 
यदि तु पृक्ता परिमाष, कमैढनुत्पत्तिवां ज्ञानत्व ब्राह्मस्य युक्तिः, ततः 
सेष्यत (४) त्य । ह पूकक्तति ॥ १३० ॥ 

अथत्तस्तु नेकरूपं क्ञ(नत्वक्ुमयरस्तीत्याद् ज्ञनर्मिति । तापि ना. 
र्त्यवाऽयुगवं, न द् स्वच्स्लणत्य।तास्क सामान्यमिति मवतामित्याह 

व्यतिरिक्तमिति ॥ १३; ॥ 

अभ्युपेत्यापि चरूषः, तत् खदु पू जात्तराभ्यां प्राह्यभाहकस्यलक्षणा- 
भ्यां व्यतिरिकतमव्यतिाग्क्तं चा, व्यतिरकत्व तावद् प्राह्यप्राहकयोने 
क्ञानात्मकता स्याटित्याहे व्यतिरेके इति । ज्ञानस्य च अह्यत्राहकाभ्यां 
भिन्नस्य लदूपवरहादभावः स्यादत्याद तदूपेति ॥ १३२ ॥ 

व्यतिरक्तस्य च ज्ञानस्वरूपस्य ताञ“ प्रत्यक सम्बन्धे भूतयतक- 
मेगुणवद्धेदः स्याद् + घयासञ्य सस्वन्ये सान्यवलमित्यादिदोषो वैशे. 
विकादिचद्भवलामापि स्यादित्याह तार्म्भिति ॥ {३३ ॥ 

वेरोबिकादिवदित्यनद्वनरगोति यथा हैति। सिन्ञेष्वमिन्नस्याऽथस्य 
सङ्गतावभ्युगस्यमानायामित्यथः ॥ १३४॥ 

[0 र स न 
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ताभ्यापव्यतिरके वा मदः वूर्बक्त पतन । 
सादटडयाऽपाहसाघान्यक्ल्पना यारायष्मन् ॥१३५॥ 
वस्त्वन्तरस्य =सावान्कय)ऽपाह्।ऽपि दुष्करः । 
नाज्ञान नाम किञ्चित्स्यादषाद्यं ज्ञानवार्दनः ॥१३६॥ 
अ पोहा न दयमावस्य कथंचिदुपपद्यत, 
यर्ल्यन्तरघमाखः स्थादपाद्यत्काच्च वस्तुता १३७॥ 
तेनाऽज्ञाननिवृत्तौ हि ज्ञानऽन्याथः त्रस्त । 
कल्पितं स्थादपोाह्य चदु, नात्यन्लाऽसत्यकल्पला,१३८ 

यदि त्वव्यनिरिक्तपव प्रष््यग्राहकाय्यां सामान्यं, ततः पुववद्भिः 
प्राभ्यामामिन्नत्वात् साप्रान्यस्खाऽपि मेदः श्यपदत्याह तभ्यामित। 

नञ्यु जाच्यात्मकसामान्याऽङ्कार अपी दाषाः सन्तु, सादहभ्यरू- 
पमपोहरूप वा किंन भवत्यत अह सादरयति ॥ १३५ ॥ 

विशेषतश्च क्ञानमात्रघादिनाऽपोाह्यामावान्नाऽपाहसिद्धिरि्णाह व 
स्तवन्तरस्येति । वर्त्वन्तराभावत्रद टुोयनि नह्ञानामात | अगानिच्रत्तौ(१) 
त्व गवात्मानोऽभ्वादय वस्तुरूषाः सन्त्यवेान दाषः ॥ ९३६ ॥ 

यहि तु षस्त्वन्तरामादच ऽपि ानाभावमवापाहत् (२)न्ाह-अपोह 
इति । अभावस्यावस्तुरूपस्यापोद्यन्वे तदपादःत्मक कसानसामन्य च 
स्तुरूपमव स्यान्न निन्रुतरुूप, न द्यउस्तुनिङत्तिरतस्तु भवनि, तदव. 
स्तुत्वे वाऽपाह्यस्याऽ्मावस्य वम्त्वन्तरत्दार्पात्तरित्याद्ं वस््वन्तरामति 
भरेव प्रयोगमाह अपेा(रे)हयन्वादिति ! अज्ञान बम्तु, अचस्त्वात्मक्रस्य खाः 

मान्यस्याऽपष्यत्वात, अद्कादिनदान ॥ १३० ॥ 
तेनामावस्यापाह्यन्वायोगादज्ञाननिन्रुततस्पे ज्ञानसामान्ये ऽङ्गीक्रि- 

मणि नदपोह्यमन्नान क्ञानादन्यद्वस््वस्नरमथं एत्र तव प्रसज्यत इ. 
स्याह तेनेति । शङ्के कल्पितमि । दुययति नति । कठ्पना ह चु! विषो 

४, न चात्यरताखन्यस्य चुद्धाचषयना स्म्मवान, भकन्परनऽपि ख 
वज्ञानानामात्मा ज्ञानान्तर वा प्राह्यामात ना$न्यन्ताऽक्तत्यस्य कट्पना 
सस्मवनति ॥ १३८ ॥ 

1, १ षि, ति | | 1 1 1 

( १) अगेनिषृह्या च गवात्मिन इति पा० । 

( २) ज्ञानाभाव एवापाद्यस्तत्रापोहोऽप अवस्तुनित्रततिः इति पा० । 

( ३ ) अग्राह्मत्वादिति पा । 





२३९ न्यायरत्ाकराख्यन्याशूयासहिते छोकवातिकं 

बुद्धिरज्ञानाक्मीसा तवाऽज्ञाने प्रकरिपतम् । 
लत ज्ञानमेवेकमपोद्यत्वेन सम्मतम् ॥ १३९ ॥ 
न चाऽऽत्माऽषोह एवास्ति कयित् सामान्पक्रल्पने। 
बृद्तस्य न हयपोद्यत्वं छक्षणे व कद्ायन ॥ १४०॥ 
अपोद्ये चव विज्ञाने ज्ञानत्वं न भ्रवेन्लव। 
बुक्षत्व न दयषद्यषु घटत्वादषु युञ्यन ॥ ९४९१ ॥ 

सतश्ाज्ञानमवाथ इत्यायन्नायत मवत् । 

अङ्ञानप्रत्ययश्चाभ्य ।कमालमस्वन इष्यते ॥१२४१॥ 

न तावजञ्ज्ञाननिभुक्तमनज्ञानं ग्राद्यभस्तिते। 
ननु वस्तु निषिद्धं, तद्भावः कि न गद्यते? ॥१४३॥ 

भावो न ग्यनि येन लस्याऽमावेषुका कथा) 
स्वांकापयवसानं च तुल्यमच्रापि कारणम् ॥ १४४॥ 

पव च कद्पितमप्यज्ञानमन्ञानात्मका बुद्धरेव तवाऽऽपद्यतदत्याह 
बुद्धिरिति । ततः फकामित्याह ततथेति ॥ १३६ ॥ 

तथापि 1कामेत्याह न च्ति। न हि ज्ञानस्य ज्ञनेनाऽपोहः सम्भवति 

बृश्चस्येव चक्षेणेति । अपोह्यस्य (१)चाऽ ज्ञानस्य ज्ञानत्वं न स्यादिति ४० 
भवन्मर्जप चस्लाऽपद्याच्वव धपरटादृषु न चद्त्वामन्याह अप्य 

इति ॥ २४१ ॥ 
ज्ञानत्वाऽमाप चाऽज्ञानराब्दस्याऽथेशाञ्देनाभ्मिन्नाथत्वमित्याह 

ततश्चेति ! क्र च योऽयमजानध्रत्ययो प्राद्योपस्थापकः सर फिमाङस्बनः ? 
न क्ञानाऽतिरिकतं तावदस्ति मवतां, यदाङम्बनं स्यादिस्याह भज्ञानेति । 
चोदयति नन्विति । वस्त्वेव हि ज्ञानानिरिक्तमस्मासिर्निविध्यते नाभ! 
वः, तन क्ञानामावस्यऽऽखम्बनत्वमस्तीति ॥ १४२ ॥ १७३ ॥ 

परिहरति माव इति । सवपाणिप्रसिमतिस्थुखमपि महीमदहीधरा- 
दपदयुवानः कथममावमङ्गङ्यादति । यद्व मावाऽपहूवे कारणं ख. 
ज्ञानानां स्वां क्ञानान्तरः वा इ॒त्तिनान्यत्रेति, तद्भावापहवेऽपि तुस्य 
मित्याह स्वारेति । स्वांशग्रहणं ज्ञानान्तरस्वाप्युपलक्षणम् । ज्ञानास्तर 
ग्राह्यत्वपक्षऽमि निराक्रियमाणे स्वांशापक्षोपन्ेपः, तस्मिन्नपि पक्षे तु 
वयमिदं दूषणमिति दशेधितुम् ॥ ९४४ ॥ 

( १ ) अपोद्यत्वे चा्घानत्व न स्यादिति पा०। 
पि णी णो 


